
Vì môt Chemnitz trong sа .ch ho‘n 
ASR – chúng tôi sẽ d.on sа .ch sẽ.

Hướng dẫn phân loại
đối với rác thải gia dụng và có thể tái chế

• Chai có thể vứt bỏ 
• Lọ có thể vứt bỏ
 Được sắp xếp theo màu sắc,   
 chai rỗng, không có nắp

Lưu ý:
Để tránh gây ra tiếng ồn khó chịu, 
vui lòng chỉ thực hiện vào những 
giờ sau:
Thứ 2 - Thứ 6 7g sáng - 8g tối
Thứ 7 7g sáng - 2g chiều

Những loại rác sau không cho 
vào trong thùng rác đựng thủy 
tinh:
• Cửa sổ và tấm kính
• Gương và thủy tinh dạng sợi
• Bóng đèn
 đèn huỳnh quang, bóng đèn tiết   
 kiệm năng lượng
• Ly pha lê và ly uống nước, bình   
 hoa, tô (bát)
• Thủy tinh dùng trong lò nướng
• Gốm sứ

• Bao bì làm bằng giấy, bìa cứng   
 và bìa ép 

Bản in sử dụng mực không có dầu khoáng. Tình Trạng: Tháng 10 Năm 2014

• Quần áo, rèm
• Vải lót dùng trong nhà
• Chăn mềm bằng len
• Giày theo đôi

Lưu ý:
Cả vải tái sử dụng và không thể tái 
sử dụng đều có thể cho vào thùng 
rác này.

Những loại rác sau không cho 
vào thùng rác màu cam:
• Quần áo bằng lông và da
• Túi 
• Chăn gối

Thủy tinh cho vào trong thùng 
rác đựng thủy tinh

Vải đã sử dụng cho vào 
thùng rác ASR màu cam Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến xử lý rác 

thải, vui lòng liên lạc với nhóm tư vấn xử lý rác thải đô thị 
ASR của quý vị.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb 
der Stadt Chemnitz (Dịch vụ vệ sinh và xử lý rác  
thải đô thị Chemnitz ASR)
Blankenburgstraße 62 • 09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de

Dịch vụ thông tin về rác thải
Điện thoại: 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

Trung tâm dịch vụ khách hàng
Điện thoại: 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

Giờ làm việc:
Các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6: 8:30 sáng đến 12 giờ trưa
Các ngày thứ 3 và thứ 5 8:30 sáng to 6 giờ chiều

Phương thức liên lạc với chúng tôi:



• Bao bì làm bằng giấy, bìa cứng   
 và bìa ép
• Báo, tạp chí
• Tờ rơi, tập catalogue
• Tập sách thông tin, túi giấy
• Giấy đóng gói
• Giấy viết và in
• Sách (không có những thành   
 phần không phải là giấy)

Lưu ý:
Bìa cứng cỡ lớn, cồng kềnh nên 
được mang đến trung tâm thu gom 
rác của chúng tôi.

Những loại rác sau không cho 
vào thùng chứa màu xanh 
dương
• Giấy dán tường dư thừa và gỡ   
 bỏ, bỉm
• Giấy phân hủy
• Khăn giấy và khăn tay
• Tập hồ sơ có những thành phần  
 kim loại, giấy carbon
• Giấy tráng bóng và có sáp
• Bình sữa và đồ uống bằng bìa   
 cứng

• Bình nhựa đựng nước rửa chén,  
 nước làm sạch và sản phẩm chăm  
 sóc da
• Bình chứa sản phẩm từ sữa, sữa  
 chua và bình một lít Anh
• Bình chứa làm bằng vật liệu kết hợp  
 giữa nhựa/bìa cứng
• Vỏ rau củ quả
• Bao bì làm bằng styropor
• Hộp thiếc thực phẩm rỗng, nắp đậy  
 kim loại dạng ép
• Các sản phẩm làm bằng sợi vải, đồ  
 chứa bằng gỗ
• Hộp đựng súp, bình bìa cứng đựng  
 sữa và đồ uống
• Bình xịt, giấy thiếc

Lưu ý:
Những bình chứa nhẹ trước 
hết cần phải trống rỗng nhưng 
không nhất thiết phải rửa sạch.
Vui lòng ép phẳng các bình 
chứa và không lồng bình chứa 
này vào trong bình chứa khác

Những loại rác sau không cho vào 
thùng rác/túi rác màu vàng:
• Rác thải gia dụng
• Đồ làm vườn, đồ chơi hỏng 
• Tấm ốp trần làm bằng styropor hoặc  
 bọt polystyrol, rác thải xây dựng
• Bình chứa có thể trả lại, thủy tinh,  
 giấy
• Rác thải hữu cơ và rác dư thừa

• Rau củ quả
• Vỏ trứng và vỏ hạt
• Lọc cà-phê và trà
• Rác thải thực phẩm, giấy lau nhà  
 bếp
• Cỏ, hàng rào và cây cắt vụn
• Lá, hoa cắt vụn
• Chất thải từ động vật có thể phân  
 hủy hữu cơ

Lưu ý:
Không được bỏ túi nhựa hoặc giấy 
bóng kính vào những thùng rác 
này - những vật liệu này không thể 
phân hủy sinh học!
Vui lòng luôn bọc rác thải hữu cơ 
ẩm bằng giấy lau nhà bếp hoặc báo 
trước khi bỏ vào thùng rác. 

Những loại rác sau không cho 
vào thùng rác màu nâu:
• Nhựa, thủy tinh, kim loại, cao su
• Gỗ, than non và bụi than, than hoa
• Bỉm, giấy tráng bóng, tạp chí
• Đầu mẩu thuốc lá

• Sơn đã bị khô
• Bụi, bút phấn viết, tấm ảnh, da
• Vụn gọt bút chì, bát đĩa bằng sành
• Những sản phẩm vệ sinh, phân   
 chó, bỉm, giấy lau, muội than
• Giấy dán tường, vật liệu bít, cao su
• Túi rác của máy hút bụi, băng   
 video, băng cassette nhạc
• Gương kính, băng y tế, đầu mẩu  
 thuốc lá
• Gỗ không nóng, than non và bụi  
 than, than hoa
• Vụn kính và gốm sứ vỡ

Lưu ý:
Với một khoản phí, chúng tôi cung 
cấp túi đựng lượng lớn rác thải dư 
thừa không đủ chỗ trong thùng rác. 
Những túi rác này có thể được đóng 
kín và để bên cạnh thùng rác đen 
vào ngày thu gom rác.

Những loại rác sau không cho 
vào thùng chứa màu đen
• Rác thải cồng kềnh, linh kiện xe   
 hơi, rác thải độc hại
• Rác thải xây dựng
• Rác thải có thể tái chế

Giấy cho vào trong thùng rác 
màu xanh dương

Vật liệu đóng gói làm bằng nhựa, 
kim loại và vật liệu tổng hợp cần 
cho và túi rác/thùng rác màu vàng

Rác thải hữu cơ cần cho vào 
thùng rác màu nâu

Rác thải dư thừa cần cho vào 
thùng rác màu đen


