Rác thải cũng đáng kể
Dọn sạch các hóa chất gia dụng
của quý vị đúng cách

DỊCH VỤ
MIỄN PHÍ

Quý vị có thể đem tới các vật liệu sau để được thải bỏ:
Từ nhà:

Từ nhà để xe:

Dung môi và chất chùi rửa gia dụng
Các sản phẩm tẩy rửa/bảo trì sàn nhà
Chất tẩy rửa mà có amôniắc
Bóng đèn và ống tuýp đèn huỳnh quang

Sơn và các sản phẩm liên quan tới sơn
Thuốc trừ sâu và diệt cỏ
Chất độc
Bình khí đốt
Bình chữa cháy
Hóa chất hồ bơi
Hóa chất dùng trong sở thích/tiêu khiển
Axít và kiềm

Từ xe hơi:
Bình ắc quy xe hơi
Xăng và chất lỏng, dầu máy

Kể cả các vật liệu có các biểu tượng (logo) sau đây:

Chỉ chấp nhận số lượng ở mức hộ gia đình - kích cỡ thùng chứa 20kg hoặc
20 lít là tối đa. Hãy chuyên chở các vật liệu một cách cẩn thận và vẫn để
trong xe của quý vị tại địa điểm thu nhận.

For more information call the Environment Line
on 131 555 or visit www.cleanout.com.au

Hãy thải bỏ các hóa chất gia dụng của quý vị tại
bất kỳ các địa điểm này trong khoảng từ 9 giờ
sáng đến 3g30 chiều vào những ngày đã nêu.

Hãy đem các thuốc men hết cần dùng tới nhà thuốc tây nơi địa
phương quý vị để họ thải bỏ một cách an toàn.
Hãy đem điện thoại di động cũ tới Bưu điện Úc để tái chế, hoặc bỏ
trong các thùng xanh đựng điện thoại di động cũ (Mobile Muster)
tại ngân hàng địa phương hoặc tiệm bán điện thoại.
Đối với các hộp mực in đã dùng xong, mà chế tạo do các nhà sản
xuất có tham gia, hãy đem tới tiệm Officeworks và JB Hi-Fi và các
tiệm Australia Post, Dick Smith, Harvey Norman và The Good Guys
có tham gia chương trình tái chế.
Viếng trang mạng www.recyclingnearyou.com.au để tìm hiểu nên
thải bỏ Ti vi, máy vi tính hoặc máy in ở đâu để được tái chế.
Để tìm hiểu về việc chùi rửa xanh sạch tại nhà, viếng trang mạng
www.safersolutions.org.au
Các cơ sở kinh doanh tại gia có thể tìm nơi nào thu nhận rác
thải kinh doanh (business waste), qua trang mạng www.
businessrecycling.com.au
Đây là Khởi xướng ‘Waste Less, Recycle More’ (Giảm Phế thải, Tăng Tái chế) của EPA
NSW và được tài trợ từ Thuế suất Phế thải. Viếng trang mạng www.epa.nsw.gov.au
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