Phương Cách Sử Dụng Các Trung Tâm Tiếp Nhận Đồ Phế Thải
Nguy Hiểm Trong Nhà
Giờ Làm Việc của Trung Tâm: 9:00 a.m. đến 3:00 p.m. Thứ Ba tới Thứ Bảy
Đóng cửa vào những ngày lễ lớn và những ngày mưa.
Tìm hiểu thêm thông tin về những đồ phế thải nguy hiểm trong nhà tại
714-834-6752 và trang mạng www.oclandfills.com.

Anaheim

1071 N. Blue Gum Street
Anaheim, CA 92806
Tại Trung Tâm Tái Chế CVT, ở
góc Tây Nam của La Palma Ave.
và Blue Gum St. gần giao điểm
của Xa lộ 57 và 91.

Huntington
Beach

17121 Nichols Street-Gate 6
Huntington Beach, CA
92647
Tại Rainbow Disposal, ở hướng
Nam của Warner Ave. giữa Beach
Blvd. và Gothard St.

Irvine

6411 Oak Canyon
Irvine, CA 92618
Tọa lạc cạnh City of Irvine
Corporate Yard & Bark Park.
Từ I-5 exit Sand Canyon. Đi về
hướng tây Oak Canyon và quẹo
phải.

San Juan
Capistrano

32250 La Pata Avenue
San Juan Capistrano, CA
92675

Exit I-5 tại Ortega Highway
(SR-74). Đi về hướng đông La
Pata Ave. Quẹo phải và tiếp tục
đi tới lối vào của khu rác.

Vì sự an toàn của bạn, xin hãy tuân theo những qui định dưới đây để chuẩn bị trước
khi đến các khu vực HHWCC:



Chỉ có thể chuyên chở tối đa 15 gallons hoặc 125 pounds cho từng chuyến của mỗi xe (Quy
Định của Nha Lộ Vận). Quá tải là bất hợp pháp.
Những thùng chứa lớn hơn 5 gallons sẽ không được chấp nhận.



Những thùng chứa sẽ KHÔNG được trả lại, trừ những thùng chứa dầu xe, nếu được yêu cầu.



Các nguyên vật liệu nên được đựng trong các thùng chứa hàng gốc của chúng (ngoại trừ dầu
xe, các nhiên liệu, chất đốt và hóa chất chống đông).




Tất cả các thùng chứa phải có nắp đậy, cứng cáp, không rò rỉ, thủng, được dán nhãn và bảo vệ
để không bị nứt, vỡ.
Không nên trộn các loại rác lẫn với nhau.



Không nên pha trộn sơn dầu với sơn latex.



Những thùng rỗng và nắp đậy có thể được loại bỏ vào rác.



Đến với

Khi tới Trung
Tâm, bạn nên
ngồi trong xe
để các chuyên
viên chuyển
dời nguyên phế
liệu từ xe của
bạn.

Chương Trình
Trao Đổi Nguyên
Vật Liệu nơi bạn có

thể chọn lựa tối đa
năm thùng hoặc bình
đựng các vật dụng,
chất liệu xài trong
nhà, ngoài vườn và
sản phẩm xe hơi để
mang về nhà sử dụng

MIỄNPHÍ!

Thông báo
Các Trung Tâm Thu Nhận Đồ Phế Thải Nguy Hiểm Trong Nhà không được phép tiếp nhận chất,
vật phế thải từ các cơ sở thương mại, nhà thờ, trường học, các tổ chức bất vụ lợi hoặc các chi
nhánh, cơ quan của chính phủ.

Những thứ được mang tới trung tâm thu nhận đồ phế thải trong nhà
Những sản phẩm chùi, rửa
Chất tẩy (đồ giặt)
Các chất thông cống
Các chất rửa, chùi lò
Các chất hóa học cho hồ bơi
Các chất tẩy, rửa bồn cầu
Các chất tẩy, rửa bồn tắm, gạch, hoa
sen
Các chất tẩy, rửa, đánh bóng gỗ, kim
loại

Phân xưởng/Các vật liệu sơn
Các chất keo, dán
Các bình, lon xịt, phun
Các chất hãm và các chất hòa tan khác
Các chất tẩy sơn, dầu bóng cho bàn tủ
Sơn dầu hoặc gạch tráng men
Các chất xóa tẩy sơn
Các chất làm loãng sơn và nhựa thông
Các hóa chất rửa phim
Các chất đánh bóng và sơn bóng

Các đồ lặt vặt
Pin, bình điện
Các ống đèn đôi fluorescent
Chất hàn, dán chỗ nứt driveway
Các bóng đèn fluorescent nhẹ
Các ống thủy ngân đo nhiệt
Các vật bén nhọn (các kim chích, ống
chích, kim chích tĩnh mạch,
lancets)

Các sản phẩm về Cỏ và Vườn Tược
Các chất diệt nấm, bảo vệ gỗ
Các thuốc diệt cỏ
Các thuốc trừ sâu
Các sản phẩm xe hơi
Hóa chất trong máy lạnh xe
Hóa chất chống đông
Các bình điện xe
Các hóa chất rửa carburetor
Dầu cặn
Dầu xe
Dầu máy
Dầu thắng và dầu hộp số xe

Các thuốc diệt sâu bọ trong nhà
Thuốc xịt kiến và bẫy kiến
Thuốc xịt bọ
Thuốc xịt gián và bẫy gián
Xà bông và thuốc xịt bọ chét
Thuốc trừ sâu cho các loại cây trong
nhà
Thuốc chống, diệt nhậy
Thuốc diệt chuột và bẫy chuột

Các sản phẩm dễ cháy khác
Bình cac-bon (chai/bình loại thường hoặc
nhỏ hơn)

Dầu diesel
Bình chữa cháy/cứu hỏa dưới 40 lbs.
Xăng, dầu hỗn hợp
Bình khí helium
Dầu đốt trong nhà
Dầu lửa
Dầu hộp quẹt máy
Bình ga, khí đốt (5-gallon hoặc nhỏ hơn)

Đồ phế thải điện tử
Đồng hồ báo thức
Máy đo độ đường trong máu (đã được khử
trùng)
Máy quay hình/video
Máy nghe CD
Điện thoại di động
Màn hình máy vi tính (CRTs và màn hình
phẳng)
Máy vi tính/CPUs/laptops*
Máy copies (dùng trong nhà, bàn giấy)
Máy chụp hình điện tử (không cần phim
ống)*

Nhiệt kế điện tử
Những hộp, bảng đo bằng điện tử trên dụng
cụ tập thể dục
Máy DVD
Dụng cụ điện tử cầm tay
Máy kiểm tra sức khỏe sử dụng tại gia
Máy I-Pods và MP3*
Lò nướng vi sóng/Microwave ovens (dùng
trong nhà)
PDAs*
*Hãy xóa dữ liệu trước khi thải bỏ.

Các dụng cụ sử dụng trong nhà bếp
Máy pagers
Máy in (printer)/scanner/fax
Tất cả các loại radio (dùng trên xe hơi và
trong nhà )
Máy âm thanh nổi (không loa)
Điện thoại và máy nhắn tin
Ti-vi (CRTs và màn hình phẳng)
Máy VCRs
Máy video game giải trí và các phụ kiện
Máy điện đàm

Các Trung Tâm HHW không thể tiếp nhận những món đồ sau:
Khoáng chất amiang
Đạn dược
Chất phế thải sinh hóa

Chất thải công nghiệp
Chất nổ

Các bình xi-lanh có áp suất cao
(acetylene, oxygen, các bình không khí—SCUBA
hoặc SCBA)

Các nguyên vật liệu có chất phóng xạ
Vỏ xe
Hãy viếng thăm mạng www.oclandfills.com để biết thêm tư liệu thông tin về các món đồ này.

Đồ Phế Thải Nguy Hiểm Trong Nhà Gồm Có Những Gì?
Những sản phẩm dư thừa trong nhà có chứa chất phá hủy, ăn mòn, chất độc, chất dễ
cháy, bắt lửa, hoặc các thành phần phản ứng được coi là "đồ phế thải nguy hiểm trong nhà" hoặc
"HHW." Những sản phẩm, như là sơn, thuốc chùi, rửa, dầu, pin, bình điện, và thuốc trừ sâu có
(hoặc được chế với) những thành phần nguyên liệu có khả năng gây nguy hiểm, bạn bắt buộc phải
cẩn thận khi hủy bỏ chúng.
Hủy đi những đồ phế thải nguy hiểm trong nhà không theo đúng theo quy định, phương
thức bao gồm đổ xuống ống thoái nước, trên mặt đất, xuống cống rãnh, hoặc trong một vài trường
hợp mang đổ chúng cùng với rác. Sự nguy hiểm của những phương pháp xử lý này có thể không
thấy được hoặc ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng giải quyết những đồ phế thải này không đúng cách
có thể làm ô nhiễm môi trường và đe dọa đến sức khỏe con người.

Lưu Ý về Cách Hủy Bỏ
Các Loại Thuốc Men Quá
Hạn và Không Sử Dụng

Hầu hết các loại thuốc sử dụng trong
nhà không được coi là chất phế thải
nguy hiểm. Chúng có thể được thải
vào thùng rác sau khi được đặt vào
túi chắc chắn. Những hướng dẫn về
cách hủy bỏ thuốc mencó thể tìm
thấy ở trang mạng
www.oclandfills.com. Bấm vào
phần Hazardous Waste.

Có thể có những dịch vụ HHW khác có sẵn tại Thành Phố nơi bạn ở. Hãy liên lạc với
Trung Tâm Điều Hợp Cơ Sở Tái Chế của Thành Phố bạn để tìm hiểu các phương pháp giải quyết
những đồ phế thải nguy hiểm trong nhà tại cộng đồng của bạn.
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