Dịch vụ thu đổ
thùng rác thải
thực phẩm và
vườn tược
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Phân ủ làm từ rác thải thực phẩm và
vườn tược sẽ được sử dụng để bón
cho các khu vườn vì vậy điều quan
trọng là chỉ những thứ được chấp nhận
mới được bỏ vào trong thùng rác này mà
thôi!
Những bao bì có thể làm phân ủ được
dùng để lót trong các thùng rác nhỏ ở
nhà bếp được chấp nhận.
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Những thứ gì có thể bỏ
được vào thùng rác thải
thực phẩm và vườn tược
của quý vị

Những thứ không thể bỏ vào
thùng đựng rác thải thực phẩm
và vườn tược
Những thứ dưới đây không thể làm phân ủ được tại
các cơ sở chế biến phân ủ. Xin đừng bỏ những thứ
này vào thùng đựng rác thải thực phẩm và vườn tược

Bao plastic và bao bì bằng plastic
(bao gồm các bao, giấy plastic mỏng, dây cột)
Phân chó hay mèo
Đất rắc phân mèo
Rác thải gia đình và tàn thuốc lá
Tã lót và giấy lau cho em bé
Hộp nhỏ cà phê và các ly cà-phê dùng một lần
Túi lọc trà (với thẻ ghim hoặc thẻ nhựa)
Chậu trồng cây
Gốc cây và tro
Rác trong máy hút bụi
Tóc (kể cả lông thú cưng)
Đĩa giấy và ly đựng cà phê
Que kem bằng gỗ
Kim loại, thủy tinh và các chất plastic có thể tái
chế biến
Kim chích, thuốc men, pin và đồ chơi
Hộp đựng bánh pizza hay các sản phẩm
các-tông khác

Làm thế nào để đăng ký
Vào trang mạng whittlesea.vic.gov.au/foodwaste để đặt
mua một thùng đựng rác thải thực phẩm và vườn tược
hay gọi điện thoại cho Hội đồng Thành phố. Chi phí của
một thùng đựng rác thải thực phẩm và vườn tược là 77
đô-la trong một năm (tháng Bảy-tháng Sáu). Nếu quý vị
chọn sử dụng dịch vụ này, lệ phí sẽ được tính vào trong
giấy báo đóng lệ phí nóc gia của thành phố.

Nếu muốn biết thêm thông tin về chương trình
này, xin liên lạc với Hội đồng Thành phố qua số
9217 2170.

Tại sao Hội đồng Thành phố
thu gom rác thải thực phẩm
Tại thành phố Whittlesea, một thùng rác trung bình
có chứa trên 40% rác thải thực phẩm. Thức ăn thải
bỏ được đổ vào các bãi rác sẽ sinh ra khí methane
là một loại hơi gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh. Việc
đem đổ bỏ thực phẩm vào các bãi rác cũng là một
sự hoang phí khi chúng ta kể đến năng lượng, nước,
tiền bạc và các tài nguyên khác được sử dụng trong
các hoạt động sản xuất, chế biến và vận chuyển thực
phẩm.
Qua việc thu gom thực phẩm thải bỏ trong các thùng
đựng rác thải vườn tược và biến chúng thành phân
ủ (compost) chúng ta có thể giảm thiểu lượng khí
thải methane từ các bãi rác và hạ giảm lượng khí thải
carbon dioxide của chúng ta. Những thức ăn thải bỏ
của chúng ta sẽ được đưa trở về đất bảo đảm không
để thất thoát tài nguyên giá trị này. Việc làm phân ủ
giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc, cải thiện kết cấu đất
và giúp đất giữ lại các chất bổ dưỡng và nước. Hội
đồng thành phố sẽ nhắm đến việc khép kín vòng tái
chế biến bằng cách xem xét các khả năng sử dụng
phân ủ này ở các công viên và các khu vực lộ thiên ở
địa phương.

Các thức ăn thải bỏ của nhà quý
vị sẽ được xử lý ở đâu?
Sau khi thu gom, các rác thải thực phẩm và hữu cơ trong
vườn sẽ được đưa đến các cơ sở chế biến phân ủ ở địa
phương để được chế biến thành phân ủ bằng phương
pháp ủ phân được kiểm tra rất chặt chẽ. Tiến trình làm
phân ủ sẽ mất từ 8 đến 10 tuần lễ. Sau đó loại phân này
sẽ được sử dụng để cải thiện đất đai ở nhiều nơi bao
gồm các trang trại, công viên, trường học và các khu
vườn cộng đồng.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

