Hướng dẫn Tái chế và Tái chế Hữu
cơ cho Doanh nghiệp
Nếu quý vị đang nhận được thư này, quý vị đã được xác định là phải
tuân theo luật tái chế bắt buộc của California.
Tái chế Bắt buộc và Tái chế Hữu cơ (MCR,
MORe, và SB 1383)
•

•

Các doanh nghiệp, bao gồm cả các tổ chức công,
được yêu cầu dán nhãn, tái chế và kiểm tra định
kỳ các thùng chứa để xem có bị nhiễm bẩn hay
không. *
Các doanh nghiệp được yêu cầu phải giáo dục
nhân viên về cách tái chế thích hợp.

AB 827: Giáo dục và Thu hút Khách hàng
Tham gia để Đạt được các Mục tiêu Tái chế
của California
•

Các doanh nghiệp được MCR và MORe bảo trợ
phải cung cấp các thùng chứa chất hữu cơ và tái
chế ở trước cửa cơ sở để thu gom chất thải do
khách hàng tạo ra từ các sản phẩm mà họ mua và
tiêu thụ tại cơ sở. Các thùng chứa này phải được
đặt kề cận với các thùng đựng rác.

Các Quy định AB 827
•

AB 827 quy định rằng các thùng thu gom trước cửa
cơ sở phải dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận và được đánh
dấu rõ ràng.

•

Luật này nhắm vào các doanh nghiệp bán các sản
phẩm được dùng để tiêu thụ ngay lập tức.

•

Các nhà hàng cung cấp dịch vụ toàn diện không phải
cung cấp các thùng đựng có dán nhãn thích hợp cho
khách hàng nhưng phải cung cấp các thùng chứa có
dán nhãn phù hợp bên cạnh các thùng đựng rác để
nhân viên phân loại các đồ có thể tái chế và chất hữu
cơ sau khi tiêu dùng cho khách hàng.

•

Vui lòng liên hệ với thành phố/quận hoặc đơn vị
vận chuyển của quý vị để biết thêm thông tin hoặc
bảng chỉ dẫn, hoặc liên hệ với CalRecycle theo số
(916) 341-6199.

*Thông tin bổ sung về các yêu cầu này và hỗ trợ liên
quan có sẵn tại:
https://www.calrecycle.ca.gov/Recycle/
Để biết bảng chỉ dẫn có thể tùy chỉnh, vui lòng
truy cập: https://www.calrecycle.ca.gov/Recycle/
Commercial/Organics/PRToolkit/
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