Tham dự FOGO!
Đã đến lúc bắt đầu bỏ thức ăn thừa
của bạn và các đồ vật khác được
chấp nhận trong chương trình FOGO
vào thùng có nắp xanh của bạn, cùng
với chất thải hữu cơ từ vườn của bạn.
Thùng rác có nắp xanh hiện là thùng
FOGO của bạn.
Thùng này sẽ được đổ hàng tuần vào
ngày đổ rác thông thường.
FOGO sẽ giảm lượng rác thải của
chúng ta đổ tại bãi rác và rác từ thùng
FOGO của bạn sẽ được chuyển thành
phân trộn.
Đây là một tác động thay đổi môi
trường, và tất cả chúng ta đều phải
góp phần của mình vào việc này.

Có chúng tôi đây
để giúp các bạn !
Truy cập trang mạng tại
bayswater.wa.gov.au/fogo
Email
fogo@bayswater.wa.gov.au
Điện thoại nhân viên chỉ dẫn
xử lý rác 9272 0964

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để
có phiên bản khác của tài liệu
này.

Hướng dẫn cách sử
dụng thùng rác nhà bếp
• Thu dọn thức ăn thừa của bạn và cho
vào trong thùng rác bếp (caddy) và sau
đó bỏ vào thùng FOGO của bạn (luôn
bao lót).
• Chỉ sử dụng bao lót có thể phân hủy
được do Thành phố cung cấp. Xin đừng
bao giờ sử dụng bất kỳ túi nhựa nào
khác.
• Bạn cũng có thể lót thùng caddy của
mình bằng giấy báo, hoặc không cần lót
gì cả.
• Túi phân hủy sinh học hoặc dễ phân hủy
không được sử dụng cho thùng FOGO.
• Chỉ sử dụng túi có thể phân hủy được đã
được chấp nhận
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Các rác thải để tái chế cần được súc,
sạch và rỗng, không đậy nắp.

Nếu vật này không sống hoặc không
phát triển, không nên bỏ vào thùng
FOGO! Nếu nghi ngờ, hãy loại bỏ nó.

Những rác thải không thể ủ mục hoặc
tái chế. Các vật phẩm được bỏ vào
thùng này sẽ được chuyển đến bãi rác.

• Thức ăn thừa, xương, vỏ ốc

• Polystyrene, nhựa mềm

• Túi trà, bã cà phê, khăn giấy đã sử
dụng

• Tã lót, sản phẩm vệ sinh

• Giấy gói thức ăn, khăn giấy,bìa cứng

• Lon cà phê dùng một lần

• Chai và lọ thủy tinh (không có nắp
đậy)
• Giấy (nguyên tờ, không xé)
• Các tông phẳng
• Lon nhôm và thép
• Chai và hộp nhựa (không có nắp
đậy)

• Giấy lót có thể phân hủy, giấy vụn
• Phân chó,mèo

• Hộp đựng sữa đê lâu
• Túi nhựa đựng cà phê dùng cho máy
pha

• Cỏ vụn đã cắt, cỏ dại, nhánh cây cắt
nhỏ
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Truy cập trang mạng recycleright.wa.gov.au, hoặc tải xuống ứng dụng (app) Recycle Right , để
biết đầy đủ những thứ rác thải nào nên bỏ vào mỗi thùng và nơi bỏ rác thải điện tử và độc hại.

