
PHỤC
HỒI

VÍ DỤ CỤ THỂ VÍ DỤ CỤ THỂ VÍ DỤ CỤ THỂ VÍ DỤ CỤ THỂ VÍ DỤ CỤ THỂ VÍ DỤ CỤ THỂ VÍ DỤ CỤ THỂ

Báo, tạp chí, sách liệt kê 
sản phẩm, tờ rơi quảng 
cáo, tập giới thiệu, giấy 
viết, giấy vẽ, bìa sách.

Chai, lọ, hũ thủy tinh có 
màu.

VÍ DỤ CỤ THỂ

Tã giấy, băng vệ sinh, 
tampon, cát vệ sinh, túi 
đựng rác máy hút bụi, 
khăn lau nhà bếp, bàn 
chải rửa chén, bọc đồ, 
miếng bông, cục bông, 
giày hỏng, đất trồng cây 
trong chậu (lượng nhỏ), 
băng, gạc y tế, bút mực 
màu đầu nỉ, bút bi, giấy 
ghi nhớ.

Hộp sữa, hộp đựng ngũ 
cốc, hộp đựng trứng, hộp 
xà phòng hoặc chất tẩy 
rửa, hộp pizza, giấy gói, 
túi giấy. 

Chai sốt cà chua, hộp 
nhựa trong, hộp đựng 
sản phẩm chăm sóc tóc, 
túi nhựa giòn, túi đựng 
bánh kẹp, ống kem đánh 
răng, túi nhựa, bao ni-
lông, đồ đựng bằng xốp

Chai lọ thủy tinh không 
màu.

Nắp chai lọ, giấy nhôm, 
hộp thiếc, ống kim loại

Tất cả các vật dụng phát 
sáng và pin. Các vật 
dụng điện tử nhỏ, ví dụ: 
cáp sạc, điện thoại di 
động, loa nhỏ, bàn chải 
đánh răng chạy điện, 
máy cạo râu điện, máy 
ảnh
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Các loại vỏ và phần bị bỏ 
đi của rau, củ, quả, thịt, 
cá, thủy sinh có vỏ, mì, 
gạo, túi trà, hoa bỏ đi, vỏ 
trứng, kẹo, sô cô la, giấy 
cuộn trong bếp, khăn 
giấy, bã cà phê, giấy lọc 
cà phê.
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Để trong thùng đựng ở 
trạm để đồ tái chế hoặc 
trong thùng báo, tạp chí 
ở phòng phân loại rác 
của tòa nhà (“miljörum”), 
nếu có.
Không cần tháo ghim và 
gáy xoắn khỏi báo/ tạp 
chí hoặc giấy viết. Chúng 
sẽ được hút bởi nam 
châm và chuyển đến nơi 
tái chế kim loại.

Để trong thùng đựng ở 
trạm để đồ tái chế hoặc 
trong thùng đựng thủy 
tinh màu ở phòng phân 
loại rác của tòa nhà 
(“miljörum”), nếu có.

Để trong thùng đựng ở 
trạm để đồ tái chế hoặc 
trong thùng đựng bọc 
giấy ở phòng phân loại 
rác của tòa nhà (“miljör-
um”), nếu có. 

Để trong thùng đựng ở 
trạm để đồ tái chế  hoặc 
trong thùng đựng đồ thủy 
tinh không màu ở phòng 
phân loại rác của tòa nhà 
(“miljörum”), nếu có

Để trong thùng đựng ở 
trạm để đồ tái chế hoặc 
trong thùng để rác kim 
loại ở phòng phân loại 
rác của tòa nhà (“miljör-
um”), nếu có. 

Ðược kí gửi tại một trung 
tâm tái chế có người vận 
hành (ÅVC)

Để đồ nhựa cứng trong 
thùng đựng ở trạm để đồ 
tái chế hoặc trong thùng 
dành cho đồ đựng bằng 
nhựa ở phòng phân loại 
rác của tòa nhà (“miljör-
um”), nếu có. 
Những đồ nhựa mềm nên 
được gói thành những gói 
nhỏ. 

Gói trong bao ni-lông và 
để trong thùng rác của 
tòa nhà. 

Những vật thể sắc nhọn 
nên được gói kĩ để tránh 
gây thương tích. 
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Gói các loại rác này 
trong túi giấy chất thải 
thực phẩm được cung 
cấp kèm theo dịch vụ 
được đăng kí. Để túi rác 
trong thùng rác của tòa 
nhà. 
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Phong bì và giấy nhớ 
được xử lý như rác phế 
thải.

Bỏ hết bao ni-lông khỏi 
các tạp chí.

Làm rỗng các chai, lọ, hũ.   
Tháo rời nút chai, nắp 
vặn và nắp đậy. 

Làm rỗng chai lọ và 
hũ. Tháo rời nút chai, 
nắp vặn và nắp đậy. 

Rửa sạch trước khi bỏ 
đi. Bỏ lon kí gửi vào máy 
thu đồ tái chế.

Các vật dụng phát sáng, 
pin và các vật dụng điện 
tử nhỏ được phân loại là 
chất thải nguy hại và có 
thể bị cấm bỏ vào thùng 
rác thải sinh hoạt.

Làm xẹp bao bì, hộp 
đựng trước khi vứt bỏ. 

Làm rỗng các đồ đựng 
nhựa này.
Bỏ những chai nhựa kí 
gửi vào máy thu mua 
chai lọ kí gửi

Phải thắt nút túi ni-lông.
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Đổ đầy túi đến vạch đánh 
dấu. Các túi phải được 
gấp lại trước khi cho vào 
thùng rác. Các túi giấy có 
thể không được phép để 
bên trong túi ni-lông.

Hướng dẫn phân loại chi tiết, vui lòng truy cập

tại doanh nghiệp và khu chung cư
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