Quản Lý Sơn
Đạo Luật Quản Lý Sơn năm 2014 yêu cầu các nhà sản xuất sơn thu gom và tái sử dụng, tái chế hoặc
thải bỏ sơn còn sót lại một cách an toàn. Các nhà sản xuất hoặc tổ chức đại diện của nhà sản xuất
phải đăng ký với DOEE, nộp phí đăng ký, nộp kế hoạch tái chế và quản lý sơn, và báo cáo hàng năm về
các hoạt động thu gom và tái chế. Tất cả các nhà bán lẻ sơn được yêu cầu thêm đánh giá quản lý sơn
vào giá sơn để trang trải chi phí tái chế và xử lý có trách nhiệm sơn đã thải bỏ.
PaintCare, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các nhà sản xuất sơn, đang thực hiện Kế Hoạch
Chương Trình Quản Lý Sơn tại DC. DOEE đã phê duyệt kế hoạch sửa đổi của PaintCare vào ngày 1
tháng 8 năm 2016 và PaintCare đã bắt đầu triển khai chương trình của mình vào ngày 1 tháng 11 năm
2016.
PaintCare đã gửi kế hoạch chương trình sửa đổi vào tháng 8 năm 2021 cho DOEE và DOEE đã phê
duyệt kế hoạch có sửa đổi vào ngày 17 tháng 12 năm 2021.
PaintCare
PaintCare thực hiện thu gom sơn đã qua sử dụng thông qua các địa điểm bán lẻ, các sự kiện nhận sơn
trong một ngày, dịch vụ lấy sơn tận nơi cho các hộ gia đình có ít nhất 5 gallon sơn, và dịch vụ lấy sơn
tận nơi khối lượng lớn cho bất kỳ ai có lượng sơn trên 100 gallon. Vui lòng truy cập Trang web của
PaintCare DC hoặc gọi số (855) 724-6809 để tìm địa điểm nhận sơn gần nhất với quý vị hoặc để lên
lịch đến lấy sơn.
Sự kiện nhận sơn miễn phí sắp diễn ra cho các hộ gia đình và doanh nghiệp:
https://doee.dc.gov/paint
Các nhà bán lẻ sơn
•

•

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, tất cả các đại lý bán lẻ sơn phải cộng Phí PaintCare vào giá
mua sơn được bán tại DC. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về khoản phí này trên trang web
của PaintCare.
Các nhà sản xuất và bán lẻ chỉ có thể bán sơn kiến trúc tại DC đã đăng ký với
PaintCare. Xem danh sách các nhà sản xuất đã đăng ký và nhãn hiệu của PaintCare.

Thực thi
DOEE đã xuất bản quy tắc thiết lập Vi Phạm Chương Trình Quản Lý Sơn vào ngày 17 tháng 1 năm 2020.
DOEE có thể quyết định tiền phạt đối với những vi phạm này. DOEE cũng có thể khởi kiện ra tòa để
thực thi việc tuân thủ các yêu cầu về quản lý sơn.
Hướng dẫn
Vui lòng gửi email đến productstewardship@dc.gov để đưa ra các câu hỏi liên quan đến việc thực
hiện chương trình của PaintCare.
Tài nguyên
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Đạo Luật Quản Lý Sơn năm 2014
Kế hoạch sửa đổi của Paint Care (tháng 12 năm 2021)
Kế hoạch sửa đổi của PaintCare (tháng 7 năm 2016)
Các quy định của PaintCare
Chương Trình Quản Lý Sơn PaintCare DC - Báo cáo thường niên 2017
Chương Trình Quản Lý Sơn PaintCare DC - Báo cáo thường niên 2018
Chương Trình Quản Lý Sơn PaintCare DC - Báo cáo thường niên 2019
Chương Trình Quản Lý Sơn PaintCare DC - Báo cáo thường niên 2020

(Các) tài liệu đính kèm:
Kế hoạch Chương Trình PaintCare DC 2016 - Tháng 7 - 6.6 MB (pdf)
Phản hồi của DOEE đối với các nhận xét về quy tắc của Chương Trình Quản Lý Sơn - 239.7 KB (pdf)
Các quy định của PaintCare - 288.2 KB (pdf)
Nội dung liên quan:
Quản lý vật liệu bền vững
Tái chế thiết bị điện tử
Tái chế, chất thải và các mối nguy hiểm

