Hãy tới cơ sở xử lý chất thải nguy
hại tại một trong bốn địa điểm

NORTH SEATTLE

SOUTH SEATTLE

Mở cửa: Chủ Nhật, Thứ 2, Thứ 3,
9:30–16:30

Mở cửa: Thứ 5, Thứ 6,
Thứ 7, 9:30–16:30

12550 Stone Ave N
Seattle, WA 98133

Truy cập HazWasteHelp.org để biết
lịch nghỉ lễ và thông tin bổ sung.

Quý vị có biết rằng

Đường dây Xử Lý Chất Thải
Doanh Nghiệp
206-263-8899
Thứ 2–Thứ 6, 9:00– 16:30

không được phép xả vào thùng
		
rác hoặc cống thoát nước?

Chất Thải Nguy Hại

8100 2nd Ave S
Seattle, WA 98108

Vậy chúng tôi phải
mang đi đâu?

Kế bên trạm xử lý rác
N

FACTORIA

AUBURN

Mở cửa: Thứ 3–Thứ 6, 8:00–16:00
Thứ 7–Chủ Nhật, 9:00–17:00

Mở cửa: Thứ 7–Chủ Nhật, 10:00–17:00

Đặt tại trạm xử lý rác

Trạm gom rác hoạt động quanh năm

13800 SE 32nd St
Bellevue, WA 98005

1101 Outlet Collection Way
Auburn, WA 98001

LỜI KHUYÊN KHI VẬN CHUYỂN
- Không trộn lẫn các loại chất thải khác nhau.
- Giữ chất thải trong hộp chứa ban đầu của chúng hoặc trong
các hộp chứa có dán nhãn mác thích hợp.
- Giữ các đồ vật kín và đặt thẳng đứng trong túi hoặc thùng chứa
chống rò rỉ cùng với giấy báo hoặc vật liệu thấm hút.
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Tiết Giảm, Tái Sử Dụng, Tái Chế, Thải Bỏ

Các hình thức văn bản thay thế có sẵn: 206-263-1650
Số chuyển tiếp TTY: 711
LHWMP_0277_ Vietnamese

June 2019

In trên giấy tái chế. Xin hãy tái chế.

Chất Thải Nguy Hại 101

Những thứ được mang tới

*số lượng giới hạn
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+

Nếu các sản phẩm quý vị sử dụng có nhãn chứa một hoặc nhiều
TỪ sau đây thì tức là quý vị có chất thải nguy hại!
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Những thứ KHÔNG được mang tới

Pin*

Keo dính và hồ dán

Chất chống đóng
băng hoặc sản
phẩm cho xe hơi

Sắp xếp theo loại: pin chì-axit, pin kiềm, pin cúc
áo, pin lithium và pin có thể sạc lại.
Lưu ý: Dán băng dính vào các đầu của pin lithium
và pin có thể sạc lại hoặc cho mỗi viên pin vào
một túi nhựa kín
(giới hạn 50 pound)

Vật liệu chứa sợi
amiăng

Đất bị nhiễm bẩn

Đồ điện tử, TV và
máy tính
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Clo và chất oxy hóa

Chất tẩy rửa

Chất ăn mòn

Sản phẩm dễ cháy

Chất gây nổ

(pháo hoa, đạn dược,
thuốc súng, thuốc nổ)

Xylanh áp suất cao
trên 1 lít

Sơn latex hoặc
sơn nước

Hộp không

Làm khô sơn latex
hoặc sơn nước
bằng cách bỏ cát
vệ sinh cho mèo
vào thùng, sau đó
chờ đông đặc rồi
bỏ vào thùng rác.
Vứt nắp đậy đi.

?
CHẤT OXY HÓA

NGUY HẠI CHO
SỨC KHỎE

Chất thải không xác
Đèn huỳnh quang*
(tối đa 10)

Sản phẩm trừ cỏ và
chăm sóc vườn trại

Pháo sáng hàng hải
(giới hạn 10) Không nhận
tại Trạm gom rác

Sản phẩm
thủy ngân

Doanh nghiệp của quý vị đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thải bỏ miễn phí nếu
là doanh nghiệp phát thải lượng nhỏ chất thải (SQG) tại Quận King.

** Truy cập HazWasteHelp.org hoặc gọi 206-263-8899 để biết thêm chi tiết.

Lốp xe

định hoặc không có
nhãn mác

Chất thải phóng xạ

Quan trọng: Hóa chất phòng thí nghiệm, peroxit hữu cơ và chất thải
có độ nguy hại cao hoặc chất thải bất thường cần phải được phê
duyệt trước.

SQG phát thải ra ít hơn 220 pound chất thải nguy hại mỗi tháng và không
bao giờ tích lũy nhiều hơn 2.200 pound mỗi năm tại khu vực của mình.**
Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận tối đa 4 lần thu gom mỗi năm. Giới
hạn tải là 25 gallon hoặc 220 pound mỗi lần thu gom. Hãy điền Business
Disposal Form (Đơn Đăng Ký Chất Thải Doanh Nghiệp) trên trang web của
chúng tôi trước khi nhận dịch vụ thu gom.

Vật dụng y tế
sắc nhọn

Hãy gọi Đường Dây Nóng Về Chất Thải Nguy Hại 206-263-8899.
Sơn dầu và thuốc
nhuộm

Chất làm loãng sơn
và các dung môi
khác

Sản phẩm cho bể
bơi và spa

Bình gas và bình
chữa cháy*
(tối đa 5 gallon)

Để biết đầy đủ danh sách các mục, tìm hiểu thêm thông tin và số
lượng giới hạn, vui lòng truy cập HazWasteHelp.org.

Để biết các phương thức thải bỏ thay thế, vui lòng truy cập
kingcounty.gov/solid-waste hoặc gọi 206-477-4466.

