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Tin Tức về Tái Chế
& Chất Thải cho
Doanh Nghiệp của
San José
Thông Tin Chi Tiết Bên Trong
Không in Biên Lai

Trong
Số Này

• Các Lựa Chọn Thay Thế cho Biên Lai Giấy
• Các Cách Dễ Dàng Để Tái Chế Chất Thải Nguy Hại
• Gặp Gỡ Michelle Sung, Điều Phối Viên Tái Chế

Tái Chế Tấm Kê Hàng
Republic Services cung cấp một vài lựa chọn để quý vị có thể dọn bỏ các tấm
kê hàng:
1.
Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Republic Services
theo số 408-432-1234 để yêu cầu dịch vụ thu gom vật liệu gỗ
2.
Truy cập địa chỉ recyclestuff.org để tìm kiếm các địa điểm tái chế
tấm kê hàng trong khu vực của quý vị

Không in Biên Lai
Quý vị có biết rằng biên lai giấy
ảnh hưởng đến môi trường và sức
khỏe cộng đồng không?
Biên lai giấy được phủ bằng các hóa chất có khả năng gây hại có thể dính
vào bất cứ thứ gì chúng chạm vào, chẳng hạn như đầu ngón tay, thức ăn và
các hóa đơn trong ví hoặc túi của quý vị. Hơn nữa, khi các biên lai này trộn
lẫn với các vật liệu tái chế như giấy và bìa cứng, chúng có thể làm giảm
chất lượng của hàng hóa tái chế vì các hóa chất trong các biên lai này trở
thành một phần của hàng hóa mới, chẳng hạn như túi mua hàng — hoặc
thậm chí là giấy vệ sinh.
Hoạt động sản xuất biên lai giấy để sử dụng ở Hoa Kỳ mỗi năm đốn hạ hơn
12,4 triệu cây, tiêu tốn 13 tỷ gallon nước, tạo ra 1,5 tỷ pound chất thải và 4
tỷ pound CO21.
Vậy quý vị có thể làm gì?

Chuyển sang hóa đơn kỹ thuật số — quý vị có thể đã có hầu hết
các phần cứng bán lẻ/điểm bán hàng quý vị cần

Sử dụng giấy không độc hại nếu quý vị vẫn dùng biên lai

Hỏi khách hàng xem họ có muốn lấy biên lai không và chỉ in biên
lai cho những ai cần
Quý vị muốn tìm hiểu thêm? Hãy liên hệ với Điều Phối Viên Tái Chế tại
Republic Services để biết thêm thông tin. Gọi số 408-432-1234 hoặc gửi
email cho chúng tôi theo địa chỉ
sanjoserecyclingteam@republicservices.com.
1. Green America, Không In Biên Lai. Ngày 10 tháng 5 năm 2018. bit.ly/2AN9tX6

Bỏ Rác Vào Thùng Nào?
ƯỚT — Sản phẩm hữu cơ: thức ăn
thừa, sản phẩm giấy dính bẩn từ
thức ăn và cây cỏ cắt tỉa
Lời khuyên: Nếu là rác thải có
nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật
thì vứt vào thùng Ướt.
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KHÔ — Tất cả những chất thải khác: chai và lon,
nhựa, bìa cứng và giấy sạch, kim loại phế liệu, và
sản phẩm vô cơ.
Lời khuyên: Nếu quý vị có nhiều chất thải Khô —
thủy tinh, bìa cứng hoặc nhựa — hãy cho vào một
thùng rác Theo Yêu Cầu (Màu Trắng) để tái chế tốt
hơn
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Tin Tức về Tái Chế & Chất Thải cho Doanh
Nghiệp của San José
Gặp Gỡ Michelle Sung,
Điều Phối Viên Tái Chế tại Republic
Services
Q: Chúc mừng quý vị nhận được vai trò mới!
Công việc của một Điều Phối Viên Tái Chế là gì vậy?
A: Chúng tôi triển khai các chương trình tái chế và giảm thiểu chất
thải bằng cách làm việc trực tiếp với khách hàng để hướng dẫn cho
họ các kỹ thuật tái chế và phân loại phù hợp để giúp họ đáp ứng các
mục tiêu bền vững và tuân thủ luật pháp tiểu bang. Bằng cách tiến
hành kiểm tra chất thải tại các doanh nghiệp, chúng tôi hiểu được về
các luồng chất thải của họ và có thể đưa ra các khuyến nghị cho các
dịch vụ và thực hành tái chế để giúp chương trình của họ trở nên
hiệu quả hơn.

Q: Quý vị có phục vụ riêng tại khu vực nào không?
A: Tôi là Điều Phối Viên Tái Chế cho khu vực Bắc và Đông San José.

Đổ Rác Trái Phép:
Hãy Báo Cáo Ngay Nếu Quý vị Phát Hiện Thấy

Q: Quý vị mong đợi điều gì nhất từ vai trò mới của mình?
A: Tôi mong đợi được phát triển quan hệ với các chủ doanh nghiệp và cung cấp cho họ những công cụ họ cần để tạo ra một
chương trình tái chế thành công. Tôi rất vui được đại diện cho một công ty coi trọng môi trường và tôi tự hào với về giúp đỡ
những khách hàng quan tâm đến việc tìm hiểu cách làm điều đúng đắn — cho dù bằng cách điều chỉnh quy mô dịch vụ của họ,
đào tạo cho nhân viên hay tiến hành tiếp cận.

Đổ rác trái phép là hoạt động xử lý rác thải bất hợp pháp
trong khu đất công cộng hoặc tư nhân. Hoạt động này
không chỉ gây khó chịu mà còn rất nguy hiểm, đặc biệt là
khi gây cản trở trên đường hoặc ngõ. Vì vậy, nếu quý vị
phát hiện trường hợp đổ rác trái phép, hãy ghi lại địa chỉ
và gửi email bằng chứng hình ảnh, video hoặc biển số tới
địa chỉ: reportdumpers@sanjoseca.gov

Q: Có lời khuyên nào mà quý vị muốn chia sẻ với khách hàng không?
A: Vị trí đặt, biển chỉ dẫn và công tác đào tạo là chìa khóa cho một chương trình thành công. Hãy đối chiếu các thùng đựng
trong nhà của quý vị với các dịch vụ mà doanh nghiệp của quý vị cung cấp. Đặt các thùng thu gom Ướt, Khô, và Theo Yêu
Cầu cạnh nhau để giảm ô nhiễm và tăng cường sự tham gia của nhân viên. Treo biển chỉ dẫn ở trên hoặc đặt trên thùng thu gom
của quý vị để nêu rõ các loại rác cho từng thùng, Ướt hoặc Khô. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ
recyclingpostergenerator.com để tạo áp phích miễn phí. Và cuối cùng, hãy đào tạo cho nhân viên mới phân loại đúng cách và
nhắc nhở trong tất cả các buổi họp nhân viên để đảm bảo sự tham gia liên tục.
Công Tác Tái Chế Chất Thải Nguy Hại Thông Thường

Làm một Khảo Sát Ngắn và Cho Chúng Tôi Biết Suy
Nghĩ Của Quý vị
Rất dễ dàng. Chỉ mất một hoặc hai phút. Và đó là cách
tốt nhất để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.
Đừng chờ đợi, hãy làm khảo sát ngay hôm nay:
surveymonkey.com/r/RepublicSCCO

Nhiều vật dụng thông thường như đèn và ống huỳnh quang, pin và chấn lưu là các loại “chất thải thông thường” có chứa thủy
ngân, kim loại nặng và các hóa chất độc hại khác. Việc đổ chất thải thông thường vào thùng chứa Ướt, Khô hoặc Theo Yêu
Cầu là bất hợp pháp vì các vật liệu độc hại có thể thấm ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường và gây ra những rủi ro nghiêm trọng
về sức khỏe. Republic Services cung cấp dịch vụ thu gom chất thải thông thường đối với các vật dụng có chứa thủy ngân thông
qua bộ dụng cụ Gửi Lại với lượng nhỏ, hoặc thông qua chương trình “Gói Lại & Đến Dọn” với lượng lớn. Hãy liên hệ với
Giám Đốc Điều Hành Giải Pháp Xây Dựng Yolanda Lopez-Tawfik theo số 408-586-2262 để biết thêm thông tin.

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Đỡ







Liên hệ với Điều Phối Viên Tái Chế tận tâm
của quý vị
Nhận MIỄN PHÍ hộp tái chế để cạnh bàn,
nhãn, hình dán cửa sổ và nhiều thứ nữa
Sử dụng trình tạo áp phích trực tuyến MIỄN
PHÍ của chúng tôi tại địa chỉ
recyclingpostergenerator.com để tạo ra các biển
chỉ dẫn đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp của
quý vị
Lên lịch hoạt động kiểm tra chất thải và đào tạo
nhân viên MIỄN PHÍ
Chúng tôi sẽ hiện thực hóa điều đó —
chỉ cần gọi đến Republic Services theo số
408-586-2260.

Chương trình CESQG của Quận Santa Clara cũng hỗ trợ thu gom các lượng chất
thải nguy hại nhỏ hơn. Tìm hiểu thêm tại hhw.org.
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