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Cách tiêu hủy rác thành phố Mainz
Xin chia rác theo bản hướng dẫn sau đây:

Thùng màu đen
Restabfalltonne
Thu gôm mỗi tuần/ nữa tháng
Thí dụ:













Giấy dán tường
Tả trẻ con
Túi đựng bụi của máy hút bụi
Rác đường
Tàn thuốc
Đồ vệ sinh
Đồ sứ, đồ gốm
Cao su
Băng keo
Da thuộc
Thảm vụn
Đồ chùi và khăn lau chén

Thùng màu vàng
in den
Gelben Sack

Thùng màu xanh
Biotonne
Thu gôm mỗi tuần
Thí dụ:












Rau qủa cắt bỏ
Đồ ăn thừa
Xác cà phê, túi trà và lá trà
Vỏ trứng
Hoa bó và hoa chậu
Chanh, cam, bưởi
Rác vườn
Rác hàng rào
Cỏ cắt
Tất cả khăn làm bằng giấy
Giấy Tempo

Thức ăn thừa và rác ướt xin
gói lại nhiều lớp bằng giấy
báo!

Thùng màu xanh
Papiertonne

Thu gôm mỗi nữa tháng

Thu gôm mỗi nữa tháng

Thí dụ:

Thí dụ:

Kim lọai:
 Lon, đồ hộp, giấy bạc,







Paper-Plastic containers:
 Hộp nước giấy, túi đựng sữa
và nước trái cây, túi gói càfê
Nhựa:
 Nilông đậy thức ăn, túi xách
nilông, hủ joghurt và chai
nhựa
Không bỏ vào túi vàng:
Giấy, carton, thủy tinh mặc dù trên đó có hàng chữ
“Grüner Punkt”.
Bỏ vào đâu?
Vào thùng giành riêng cho giấy
và cho thủy tinh.

Giấy báo
Tạp chí
Tập liệt kê mẫu
Giấy in
Giấy gói và thùng carton

Đừng bỏ vào:
Gíấy dán tường,giấy lán

Thùng màu đen
Glastonne
Thâu gôm mỗi 4 tuần
Thí dụ:
 Chai dung một lần và không
nắp
 Ly thủy tinh
 Hủ thủy tinh
Xin đừng bỏ vào:
Đồ sứ, đồ gốm, cửa kiếng và
gương

Lọai rác đựợc gọi
Sperrmüll
Xin liên lạc Tel. 12 34 34

Bàn ghế và tất cả vật dụng
trong nhà, vì qúa lớn không bỏ
vào đươc thùng màu đen
 Tủ, bàn, ghế
 Nềm giường
 Đồ điện tử dạ dụng (tủ lạnh,
máy giặt, Tivi, v.v...)
 Màn hình computer
 Máy hút bụi
Xin gọi số 12 34 34 để hẹn giờ
thu gôm và để những rác kể
trên trước nhà vào ngày hẹn, trễ
nhất là 6 giờ sáng và sớm nhất
là 6 giờ chiều hôm trước.
Dịch vụ hoàn toàn miễn phí và
được thu gôm 4 lần trong năm.

