


Các Cư Dân Thân Mến:

Chính quyền thành phố cam kết quyết 
tâm biến Boston thành một thành phố 
xanh hơn, bền vững hơn. Chúng ta cam 
kết trung hòa cacbon trước năm 2050 và 
các khu vực của chúng ta đang chuẩn bị 
đối phó với những tác động của biến đổi 
khí hậu. Chúng ta cũng đang nỗ lực trở 
thành Thành Phố Không Rác Thải.

Tôi tự hào rằng năm ngoái chúng ta đã  
công bố Chương Trình Không Rác Thải 
đầu tiên. Tập hợp 30 chiến lược ngắn 
hạn và dài hạn hướng đến mục tiêu giảm 
mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, 
tăng lượng vật liệu chúng ta ủ phân bón 
và tái chế, đồng thời giảm lượng rác thải 
gửi đến các cơ sở tạo năng lượng từ rác 
thải. Nhờ thực hiện những bước này, 
chúng ta có thể tăng hơn gấp 3 lần lượng 
chất thải chúng ta ủ phân bón và tái chế 
từ khoảng 25% lên 80%. 

Đây là một công việc quan trọng. Để thành  
công, chúng tôi cần các cư dân, chủ doanh 
nghiệp và khách thăm tham gia và thực 
hiện phần việc của mình. Để giúp mọi 
người bắt đầu, gần đây Thành Phố Boston 
đã tham gia hoạt động trên toàn tiểu bang, 
do Sở Bảo Vệ Môi Trường Massachusetts 
dẫn dắt, để khởi động chiến dịch giáo dục 
mới mang tên Tái Chế Thông Minh. Mục 
tiêu là nhằm đảm bảo mọi người đang tái 
chế đúng cách. Chúng tôi muốn giải thích 
những vật dụng nào nên tái chế và những 
vật dụng nào không nên tái chế, bao gồm 
cả những vật liệu có thể gây kẹt máy tại 
các cơ sở tái chế, làm quy trình này kém 
hiệu quả hơn.

Thành Phố Boston cũng cung cấp ứng 
dụng Trash Day miễn phí, dễ sử dụng. 
Ứng dụng này cho phép cư dân Boston 
tìm kiếm danh mục gồm hàng trăm đồ 
gia dụng để tìm hiểu cách thải bỏ chúng 
đúng cách. Người dùng ứng dụng còn 
có thể xem lịch để biết những ngày thu 
gom tại nhà của họ, đặt nhắc nhở và 
nhận thông báo về thay đổi lịch biểu.

Hướng dẫn này được Phòng Giảm Bớt 
Chất Thải Công Trình Công Cộng Thành 
Phố Boston soạn thảo.. Đây là một phần 
của những nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp 
cận của chúng ta. Hướng dẫn này bao 
gồm thông tin quan trọng về tất cả các 
dịch vụ cung cấp cho cư dân, bao gồm 
những ngày thu gom lá cây và rác sân 
vườn, ủ phân bón từ thức ăn và các sự 
kiện thải bỏ chất thải sinh hoạt nguy hại.

Tôi đề nghị cư dân đọc kỹ toàn bộ tài 
liệu này. Hãy cất tài liệu ở nơi dễ lấy để 
quý vị có thể xem lại thường xuyên. Nếu 
tất cả chúng ta đều Tái Chế Đúng Cách, 
chúng ta sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng: 
biến Boston thành Thành Phố Không 
Rác Thải. Bằng việc phát triển những 
thói quen sống xanh hơn ngay hôm nay, 
chúng ta có thể chắc chắn về một Boston 
trong lành hơn cho các thế hệ tương lai. 

         Trân trọng,

          Thị trưởng Martin J. Walsh
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KHÔNG RÁC THẢI 

Không rác thải nghĩa là giảm bớt, sửa chữa và tái sử dụng các vật 
liệu trong cuộc sống của chúng ta. Sáng kiến Boston Không Rác Thải 
nỗ lực biến Boston thành nơi không rác thải thông qua việc hoạch 
định, chính sách và sự tham gia của cộng đồng. 

Chương trình Boston Không Rác Thải đã phát triển các hướng dẫn 
để biến Boston thành một thành phố không rác thải. Điều này nghĩa 
là Boston sẽ giảm bớt, tái sử dụng, tái chế và ủ phân bón ít nhất  
80 đến 90% chất thải rắn trong thành phố. Chúng ta cũng sẽ cắt 
giảm việc thải bỏ tại các bãi rác và lò đốt rác. 

Tìm hiểu thêm tại boston.gov/zero-waste

ỨNG DỤNG TRASH DAY
Với ứng dụng Trash Day miễn phí, quý vị có thể xem lịch để biết 
những ngày thu gom của gia đình, đặt nhắc nhở và nhận thông báo 
về thay đổi lịch biểu. Tìm kiếm danh mục gồm hàng trăm đồ gia 
dụng để tìm ra cách thải bỏ phù hợp. 

Quý vị thậm chí có thể sử dụng ứng dụng để tìm hiểu liệu việc thu 
gom rác thải và rác tái chế có bị trì hoãn do ngày lễ hay không và  
để xem lịch thu gom ngày lễ mới nhất.

Tìm hiểu thêm tại boston.gov/trash-day
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NHỮNG GỢI Ý VỀ TÁI CHẾ

TÁI CHẾ VÀO NGÀY THU GOM RÁC THẢI
Chuẩn bị rác tái chế trước 6 giờ sáng vào cùng ngày quý vị chuẩn 
bị rác thải để thu gom. Nếu rác thải được thu gom hai lần một tuần, 
quý vị hãy chuẩn bị rác tái chế vào cả hai ngày. Hãy nhớ tách riêng 
rác tái chế và rác thải trước khi để trên vỉa hè và vui lòng rửa sạch 
vật dụng của quý vị. 

LỰA CHỌN THÙNG CHỨA RÁC TÁI CHẾ
Tất cả vật liệu có thể tái chế phải đặt trong một trong các lựa chọn 
sau đây: 

1. Xe gom rác lớn có bánh xe

Nếu khu dân cư của quý vị bao gồm 6 hộ trở xuống, Thành Phố có 
thể cung cấp cho quý vị xe gom rác lớn có bánh xe. 

Những xe gom rác này khá lớn và phải có bánh xe để đẩy đến chỗ 
xe rác tái chế thay vì mang vác. Vui lòng ghi nhớ các gợi ý sau:
• Để dễ sử dụng, hãy để xe gom rác trên vỉa hè ở phía trước nhà  
của quý vị, tránh xa những chiếc ô tô đang đỗ và không để ở sát  
nhà riêng. 
• Vào mùa đông, hãy để xe gom rác ở bên cạnh hoặc phía trước 
những tảng tuyết. Không để xe gom rác ở phía sau những tảng tuyết.

2. Thùng rác thải chuyển đổi

Quý vị có thể chuyển đổi thùng rác thải thành thùng rác tái chế 
bằng cách dán nhãn dán tái chế ở bên ngoài. Thể tích thùng rác tái 
chế không được lớn hơn 32 gallon. Nếu vượt quá thể tích này, thùng 
rác phải có thể gắn vào bộ phận nâng trên xe chở rác tái chế. 

Quý vị có thể yêu cầu nhãn dán tái chế chính thức hoặc xe gom rác 
tái chế (phải được phê duyệt) thông qua BOS:311 bằng cách quay 
số 3-1-1 hoặc 617-635-4500. Truy cập boston.gov/311 để biết thêm 
thông tin.



3. Túi nilon trong suốt

Quý vị chỉ được phép sử dụng túi nilon trong suốt nếu không có đủ 
chỗ cho thùng rác tái chế màu xanh lam ở các khu vực sau đây: 

Back Bay/Bay Village, Beacon Hill, Charlestown, Phố Tàu, Trung 
Tâm Thành Phố, East Boston, Fenway, Mission Hill, North End,  
Roxbury, South Boston, South End và West End. 

Xin lưu ý: Thể tích túi phải từ 32 gallon trở xuống. Không để  
rác tái chế vào túi nilon đựng hàng tạp hóa. Túi nilon trong suốt 
đựng rác tái chế có bán ở các nhà bán lẻ địa phương. 

Tìm hiểu thêm tại boston.gov/recycling

RÁC TÁI CHẾ Ở CÁC TÒA NHÀ CĂN HỘ LỚN VÀ CĂN HỘ  
CAO CẤP
Các tòa nhà gồm hơn sáu hộ được coi là rộng lớn. Các tòa nhà lớn 
nhận dịch vụ thu gom rác thải của Thành Phố phải có chương trình 
rác tái chế theo pháp lệnh của Thành Phố.

Chủ sở hữu tòa nhà lớn hoặc hiệp hội căn hộ cao cấp phải cung cấp 
và bảo trì xe gom rác lớn có bánh xe đặt ở những địa điểm trung 
tâm cho toàn bộ cư dân tòa nhà. Để yêu cầu chương trình rác tái 
chế ở tòa nhà lớn, hãy liên hệ với BOS:311 bằng cách quay số  
3-1-1 hoặc 617-635-4500.
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VẬT DỤNG QUÝ VỊ CÓ THỂ TÁI CHẾ TRONG THÙNG RÁC MÀU 
XANH LAM
Hãy nhớ luôn luôn xả và rửa sạch các vật dụng trước khi đưa vào 
tái chế.

• Hộp đựng pizza: loại bỏ thức ăn, chân nhựa chống bánh pizza  
và giấy lót
• Lon nhôm và thiếc: bao gồm lon đựng khoai tây chiên và cà phê
• Giấy: báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, sách bìa mềm, giấy trắng 
và giấy màu
• Giấy bìa: túi giấy, hộp cứng đựng trứng và hộp ngũ cốc
• Thủy tinh: lọ và chai
• Nhựa: tất cả đồ chứa (ngoại trừ túi nilon), bao gồm chai và lọ 
đựng thức ăn, soda, nước

VẬT DỤNG QUÝ VỊ KHÔNG THỂ TÁI CHẾ TRONG THÙNG RÁC 
MÀU XANH LAM
• Túi nilon mua hàng: túi nilon đựng tạp phẩm và túi đựng rác  
(trả lại túi nilon sạch cho nhà bán lẻ tham gia để tái chế)
• Vật dụng dùng một lần: xốp giữ nhiệt, cốc, đĩa, khăn ăn, khăn 
giấy, giấy lụa, ống hút và vỏ nhựa đựng cà phê 
• Giấy phủ nhựa: xốp hơi bong bóng, màng bọc và tấm vải dầu
• Ống mềm tưới vườn: không bao gồm móc treo, ống mềm, dây  
nối dài và dây điện, hoặc dây xích
• Chất thải y tế: ống tiêm và thuốc
• Bình chứa: đặc biệt là bình chứa sử dụng cho hóa chất và dầu động cơ
• Đồ điện tử: pin và bóng đèn có thể sạc
• Quần áo: bao gồm giày và thú nhồi bông
• Hộp đựng đồ uống và thức ăn: hộp đựng nước trái cây, sữa và 
thức ăn đông lạnh (chấp nhận hộp nhựa đựng nước trái cây và sữa, 
nếu được rửa sạch)
• Đồ gốm: bình, chảo và cốc
• Thức ăn bỏ đi

Xem trang 10 và 11 để tham khảo phần hướng dẫn có thể tháo rời 
về rác tái chế. 
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NHỮNG GỢI Ý VỀ RÁC THẢI

CÁCH CHUẨN BỊ RÁC THẢI
1. Rác thải phải được lưu giữ gọn gàng trong thùng hoặc thùng chứa 
tại nhà của quý vị. Thùng hoặc thùng chứa phải: 
• làm bằng kim loại hoặc nhựa bền
• có nắp đậy
• có thể tích không lớn hơn 32 gallon (trừ khi thùng có thể gắn vào  
bộ phận nâng thì thể tích có thể lên đến 96 gallon), và
• không nặng quá 50 pound.

2. Rác thải phải được để ở vỉa hè trước 6 giờ sáng hoặc sau 5 giờ 
chiều hôm trước ngày thu gom rác theo lịch. 

3. Tất cả rác thải vật liệu phải nằm gọn trong các thùng và thùng 
chứa. Nếu quý vị sử dụng túi đựng rác, túi phải làm bằng chất liệu 
nhựa với độ dày 0,9 mil trở lên và thể tích không lớn hơn 32 gallon. 

4. Nếu để rác thải vào túi đựng rác nhà bếp, túi đựng hàng tạp 
phẩm, túi giấy, thùng bìa cứng hoặc các thùng không được chấp 
nhận, quý vị có thể đã vi phạm quy tắc.



Không thể coi một số vật dụng là rác thải hoặc rác tái chế thông 
thường. Thay vào đó, cần lên lịch dịch vụ thu gom đặc biệt đối  
với những vật dụng này. Gọi 3-1-1 hoặc 617-635-4500 hay truy  
cập boston.gov/311 để lên lịch thu gom những vật dụng này:

 
NHỮNG VẬT DỤNG QUÝ VỊ KHÔNG THỂ COI LÀ RÁC THẢI 
HOẶC RÁC TÁI CHẾ 
Nếu những vật dụng này có thể tái sử dụng, quý vị hãy quyên góp 
chúng. Nếu không, quý vị phải thuê công ty tư nhân để thu gom chúng.
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GẠCH BÙN ĐẤT,  
ĐÁ DĂM, 

VÀ ĐÁ VIÊN

TÀN TÍCH 
CỦA  

VỤ CHÁY

LINH KIỆN 
Ô TÔ

VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG VÀ  
PHÁ HỦY

MÁY HÚT ẨM

TỦ LẠNHTIVI MÁY NƯỚC LẠNH

ĐIỀU HÒAMÀN HÌNH  
MÁY TÍNH

MÁY  
NƯỚC NÓNG

VẬT LIỆU 
NGUY HIỂM

LỐP XE HÀNG 
RÀO

THÙNG 
DẦU

THIẾT BỊ 
KỸ THUẬT 
VỆ SINH

ỐNG TIÊM  
VÀ KIM TIÊM

CHẤT THẢI LỎNG 
nếu thể tích lớn  

hơn 1 gallon;  
bao gồm dầu ăn

RÁC SÂN 
VƯỜN 



LÁ CÂY VÀ RÁC SÂN VƯỜN

THU GOM LÁ CÂY VÀ RÁC SÂN VƯỜN THEO MÙA
Lá cây và rác sân vườn được thu gom từ tháng 4 đến tháng 12 trong 
những tuần thu gom rác sân vườn theo quy định. Sau đây là một  
số gợi ý:

• Cho lá cây và rác sân vườn vào túi giấy lớn đựng lá cây hoặc thùng 
không nắp dán nhãn “rác sân vườn” (không sử dụng túi nilon). 

• Quý vị có thể mua nhãn dán rác sân vườn cho các thùng bằng cách  
liên hệ với BOS:311. Quay số 3-1-1 hoặc 617-635-4500, hoặc truy cập 
boston.gov/311. Mỗi hộ gia đình được phép có 5 nhãn dán. Túi giấy 
đựng lá cây không cần dán nhãn. 

• Buộc các cành cây bằng sợi dây. Các cành cây có thể có chiều dài 
tối đa 3 foot và đường kính tối đa 1 inch.

• Để rác sân vườn trên vỉa hè trước 6 giờ sáng ngày thu gom rác 
tái chế thứ nhất trong tuần hoặc sau 5 giờ chiều hôm trước  
ngày thu gom theo lịch.

• Chúng ta cũng tổ chức 20 sự kiện thải bỏ rác thải tại cơ sở ủ phân 
bón ở Mattapan. Truy cập boston.gov/yard-waste để xem ngày. 

Nếu quý vị có hai ngày thu gom rác tái chế mỗi tuần, việc thu gom 
lá cây và rác sân vườn sẽ chỉ diễn ra vào ngày thứ nhất trong 
tuần. Chúng tôi không thu gom lá cây và rác sân vườn cạnh vỉa  
hè vào những tuần thu gom rác sân vườn  không theo lịch biểu.

Để biết ngày thu gom, hãy truy cập boston.gov/yard-waste

CÂY THÔNG NOEL
Chúng tôi thu gom cây thông Noel trong hai tuần đầu tiên của tháng 
1, sau Lễ Giáng Sinh. Nếu quý vị có hai ngày thu gom rác tái chế, 
chúng tôi sẽ thu gom cây vào ngày thứ nhất. Để sẵn cây ở vỉa hè  
vào ngày thu gom rác tái chế. Hãy nhớ tháo đồ trang trí, dây điện, 
đèn và chân đế. Không để cây vào túi nilon.
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Ủ PHÂN BÓN TỪ THỨC ĂN BỎ ĐI

Ủ PHÂN BÓN TẠI CỘNG ĐỒNG
Ủ phân bón là quy trình mà trong đó các vật liệu hữu cơ, như rác 
sân vườn và thức ăn bỏ đi, bị phân hủy có kiểm soát. Ủ phân bón  
là cách tuyệt vời để giảm bớt rác thải và sản xuất phân bón cây  
tự nhiên. 

Project Oscar là chương trình ủ phân bón tại cộng đồng của Thành 
Phố Boston. Các thùng chứa lớn, giống như thùng rác, được cung 
cấp cho mọi người để thải bỏ rác thải hữu cơ của gia đình họ. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập boston.gov/project-oscar

Ủ PHÂN BÓN TẠI NHÀ
Thông qua Boston Building Resources, quý vị có thể mua thùng ủ phân 
cũng như thùng đựng rác thải nhà bếp và thùng đựng rác được 
trợ cấp. Quý vị có thể mua thùng ủ phân và thùng đựng rác từ Thứ 
Hai đến Thứ Bảy, 9 giờ sáng – 3 giờ chiều, tại địa điểm của Boston 
Building Resources ở 100 Terrace Street, Mission Hill. Liên hệ BOS:311 
bằng cách quay số 3-1-1 hoặc 617-635-4500, hoặc truy cập  
boston.gov/compost để biết thêm thông tin.

QUYÊN GÓP ĐỒ GIA DỤNG
Vui lòng cân nhắc quyên góp quần áo, đồ nội thất và các thiết bị 
nhỏ có thể tái sử dụng cho tổ chức từ thiện. Quý vị cũng có thể truy 
cập boston.gov/recycling để biết thông tin cập nhật về các chương 
trình tái chế vải của Thành Phố Boston.

Quý vị muốn quyên góp cửa ra vào, cửa sổ hoặc trang thiết bị phòng 
tắm? Hãy truy cập trang web của Boston Building Resources tại 
bostonbuildingresources.com
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THẢI BỎ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chúng tôi tổ chức các ngày thải bỏ chất thải sinh hoạt nguy hại trong 
năm. Cư dân Boston có thể thải bỏ chất thải nguy hại một cách an toàn 
và cắt nhỏ tài liệu không dùng đến hoàn toàn miễn phí. Xin lưu ý: 

• Chúng tôi chỉ nhận chất thải từ cư dân Boston. Quý vị cần cung 
cấp bằng chứng xác minh nơi cư ngụ. Chúng tôi sẽ không nhận  
chất thải từ các doanh nghiệp.

• Nhựa mủ và sơn acrylic KHÔNG nguy hại. Chỉ cần để sơn trong 
hộp khô đi và thải bỏ vào ngày thu gom rác thải.

• Chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt nhỏ giấy ở tất cả các sự kiện. 
Chúng tôi sẽ cắt nhỏ tối đa 10 hộp cỡ giấy photo hoặc hộp đựng tài 
liệu cá nhân của quý vị.

• Chúng tôi chấp nhận tất cả quần áo và vải vóc, bao gồm quần,  
áo khoác, mũ và bộ com lê. 

• Qúy vị cũng có thể tái chế đồ điện tử tại sự kiện này. Chúng tôi 
không nhận vật liệu thương mại từ các doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về những vật dụng chúng tôi chấp nhận và không 
chấp nhận, hãy truy cập boston.gov/hazardous-waste

THUỐC VÀ ỐNG TIÊM 
Quý vị tìm thấy ống tiêm hoặc kim tiêm trên đường phố? Để thải 
bỏ một cách an toàn, hãy liên hệ với BOS:311 bằng cách quay số  
3-1-1 hoặc 617-635-4500 để được trợ giúp.

Quý vị có thuốc chưa sử dụng hoặc đã hết hạn? Có Quầy Thu Gom 
Thuốc MedReturn tại 11 Đồn Sở Cảnh Sát Boston. Những quầy này phục 
vụ tất cả cư dân, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần — quý vị sẽ không bị 
tra hỏi. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập boston.gov/drug-kiosks
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NHỮNG VẬT DỤNG QUÝ VỊ CÓ THỂ TÁI CHẾ
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HỘP ĐỰNG PIZZA
Loại bỏ thức ăn, chân  

nhựa chống bánh pizza  
và giấy lót

LON NHÔM  
VÀ THIẾC

Bao gồm lon đựng 
khoai tây chiên  

và cà phê

GIẤY
Giấy trắng và giấy màu

NHỰA
Tất cả đồ chứa (ngoại trừ túi 

nilon), bao gồm chai và lọ đựng 
thức ăn, soda, nước, v.v. 

THỦY TINH
Lọ và chai

GIẤY BÌA
Túi giấy, hộp cứng đựng 
trứng, hộp ngũ cốc, v.v.

ẤN PHẨM
Báo, tạp chí,  
và ấn phẩm  
quảng cáo

SÁCH
Sách bìa mềm

BÌA CỨNG
Hộp bìa cứng phẳng  

(kích thước không lớn hơn  
3 foot x 3 foot; phải được bọc  

và buộc lại)



NHỮNG VẬT DỤNG QUÝ VỊ KHÔNG THỂ TÁI CHẾ
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CHẤT THẢI Y TẾ
Ống tiêm, thuốc, v.v.

VẬT DỤNG DÙNG 
MỘT LẦN

Xốp giữ nhiệt, khăn ăn, 
khăn giấy, giấy lụa, ống hút, 

vỏ nhựa đựng cà phê, v.v.  

ĐỒ ĐIỆN TỬ
Bao gồm pin 

và bóng đèn có thể sạc 

HỘP ĐỰNG ĐỒ UỐNG  
VÀ THỨC ĂN

Hộp đựng nước trái cây, sữa và thức 
ăn đông lạnh (chấp nhận hộp nhựa 
đựng nước trái cây và sữa, nếu được 

rửa sạch)

TÚI NILON MUA HÀNG
Túi nilon đựng hàng tạp phẩm và 

túi đựng rác (quý vị có thể trả lại túi 
nilon sạch cho nhà bán lẻ tham gia 

để tái chế) 

THỨC ĂN BỎ ĐI

QUẦN ÁO
Bao gồm giày và 
thú nhồi bông

ỐNG MỀM TƯỚI VƯỜN
Không bao gồm móc treo, ống 

mềm, dây nối dài hoặc dây  
điện, hoặc dây xích

BÌNH CHỨA 
Dùng cho hóa 

chất và 
dầu động cơ

GIẤY PHỦ NHỰA
Bao gồm xốp hơi bong 
bóng, màng bọc và tấm 

vải dầu

ĐỒ GỐM
Bình, chảo và cốc






