ỐNG HÚT VÀ THÌA KHUẤY

CÁC YÊU CẦU MỚI

Việc Thực Thi
Bắt Đầu
Ngày 1 tháng 1
năm 2019

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2018, Danh Mục Các Chất Tái Chế và Phân Hủy của Thị Trưởng yêu
cầu sử dụng ống hút và thìa khuấy có thể phân hủy và/hoặc tái sử dụng khi phục vụ và bán thực
phẩm hoặc đồ uống trong Quận.
CÁC SẢN PHẨM CẦN TUÂN THỦ KHI SỬ DỤNG TRONG QUẬN BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN
ĐỐI VỚI: -GIẤY - TRE - CỎ KHÔ - THÉP KHÔNG GỈ - THỦY TINH - NHỰA PLA (ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BPI)
Để giảm bớt chất thải và cắt giảm chi phí, Quận đưa ra chủ trương các doanh nghiệp chỉ cung cấp ống hút tuân
thủ theo yêu cầu. Nhận thấy rằng một số khách hàng có thể yêu cầu ống hút bằng nhựa để tiêu thụ thức ăn
hoặc đồ uống, Quận khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức dự trữ ống hút nhựa cho những khách
hàng này.
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Tại sao việc này
lại xảy ra?

ĐƯỢC GÓI LỎNG VÀ RIÊNG RẼ

ỐNG HÚT VÀ THÌA KHUẤY BẰNG NHỰA
DÙNG MỘT LẦN

Việc cấm sử dung ống hút và thìa khuấy bằng nhựa sẽ giúp giảm
chất thải và rác thải nhựa gây ô nhiễm cho các cộng đồng và
nguồn nước của Quận. Ống hút và thìa khuấy bằng nhựa có thể dễ
dàng bị cuốn đi và trôi vào các dòng nước của địa phương, nơi chúng
có thể tồn tại hàng trăm năm trước khi bị phân hủy.

DẪN ĐẦU CUỘC CHƠI & CAM KẾT
Là nhà phân phối chủ yếu ống hút bằng nhựa, ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm có thể đóng góp
vào nỗ lực của Quận nhằm giảm chất thải nhựa. Hãy tham gia cộng đồng ngày càng lớn mạnh gồm các
doanh nghiệp và tổ chức đang hành động cùng với Liên Hiệp OUR LAST STRAW (ỐNG HÚT CUỐI CÙNG
CỦA CHÚNG TA). Đoàn kết trong nỗ lực giảm thiểu chất thải nhựa trong Quận và cam kết #StopSucking
(#NgừngSửDụngỐngHút) tại ourlaststraw.org.
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm cần tuân thủ và các yêu cầu về
dịch vụ thực phẩm của Quận, hãy truy cập: doee.dc.gov/foodserviceware

Language
Assistance

Si necesita ayuda en Español, por favor llame al (202) 671-0080
645-6988 para proporcionarle un intérprete de manera gratuita.
Nếu quý vị cần giúp đỡ về ng Việt, xin gọi (202) 671-0080
645-6988 để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp quý vị miễn phí.
Si vous avez besoin d’aide en Français appelez-le (202) 671-0080
645-6988 et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement.
በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ በ (202) 671-0080
645-6988 ይደውሉ። የነፃ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል።
한국어로 언어 지원이 필요하신 경우 (202) 671-0080
645-6988 로 연락을 주시면 무료로 통역이 제공됩니다.
如果您需要用（中文)接受幫助，請電洽(202)
645-6988 將免費向您提供口譯員服務。
(202) 671-0080

