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Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 1 năm 2022, tất cả các nhà hàng và các cơ sở 
phục vụ thực phẩm tại DC bị nghiêm cấm cung cấp các đồ dùng ăn uống 
nhỏ dùng một lần trừ khi khách hàng yêu cầu.

CÙNG NHAU, CHÚNG TA CÓ THỂ NỖ LỰC ĐỂ HƯỚNG TỚI MỘT DC KHÔNG CÓ RÁC!

Các đồ dùng ăn uống dùng một lần sau đây không được tự động đưa vào cùng các đơn đặt hàng qua điện thoại, trực tuyến hoặc trực tiếp nữa:

Dụng Cụ Ăn Và Các Đồ Dùng Ăn Uống Dùng Một Lần Khác

CÁC YÊU CẦU MỚI

Các nhà hàng và cơ sở phục vụ thực phẩm phải để các đồ dùng dùng một lần:

Phía sau quầy để cung cấp cho những khách hàng yêu cầu
HOẶC

Trong khu vực tự phục vụ để khách hàng tự lấy

SCAN ĐỂ TÌM HIỂU THÊM

Dụng cụ ăn uống Khăn ăn Gói gia vị Ống hút/Que khuấy

Các yêu cầu này cũng áp dụng cho các đơn đặt hàng trực tuyến và qua điện thoại di động, bao gồm 
các trang web đặt hàng của nhà hàng và nền tảng đặt hàng của bên thứ ba. Các nền tảng này phải 
được cập nhật để cung cấp cho khách hàng tùy chọn để chọn các đồ dùng cụ thể.
    
Luật mới này sẽ giúp tiết kiệm tiền cho các nhà hàng và giảm thiểu rác thải. 
    
Để thông báo cho khách hàng của quý vị về những yêu cầu mới này, hãy để dán 
đề can đi kèm ở vị trí dễ nhìn thấy. Quý vị có thể yêu cầu thêm dán đề can bằng 
cách gọi cho DOEE theo số điện thoại bên dưới.


