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1. Điều gì đang thay đổi về các thùng rác của tôi để trước cửa nhà?
Đạo Luật (SB1383) buộc các cư dân Quận Cam phải tái tạo rác hữu cơ bắt đầu kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022. Tất cả
các cư dân sẽ nhận được thông tin từ sở rác của mình về những thay đổi mới, cùng với những chỉ dẫn đặc biệt và thông tin
liên quan. Sở rác của quý vị sẽ cho quý vị biết một cách chính xác khi nào những thay đổi sẽ bắt đầu tại khu vực của quý vị.

2. Thế nào là rác hữu cơ để có thể bỏ vào thùng rác hữu cơ?
Những vật liệu hữu cơ đến từ bất cứ những vật sống – cây cỏ và động vật. Rác hữu cơ bao gồm những cây cỏ đã được
cắt, cành con, bụi cây, cỏ dại, và thông thường những thứ được cắt xén trong vườn. Nói chung, thực phẩm mà hiện tại có
thể bỏ vào trong thùng rác hữu cơ bao gồm thịt, cá, bơ sửa, trái cây, rau cỏ, bánh mì, mì, ngũ cốc và đồ ăn thừa trên đĩa.

3. Tôi sẽ nhận được một thùng rác khác hay không?
Tất cả cư dân sẽ nhận được những chỉ dẫn đặc biệt từ sở rác về bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến các thùng rác đã
có. Sự thay đổi xảy ra tùy theo lịch trình và có thể yêu cầu cư dân phải để các thùng rác đã có ra ngoài cho việc thay đổi.
Xin hãy theo dõi thông báo về các hóa đơn từ sở rác, qua thư tín và qua mạng xã hội, như là các trang mạng của sở rác
hay của thành phố.

4. Hóa đơn của tôi sẽ thay đổi hay không?
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi mới này và kết quả có thể làm hóa đơn thay đổi tùy thuộc vào địa điểm
và hợp đồng với sở rác. Quý vị sẽ nhận được những thông tin liên quan đến những thay đổi từ sở rác của quý vị.

5. Những gì tôi có thể bỏ vào thùng rác hữu cơ/màu xanh lá cây?
Những chỉ dẫn đặc biệt có thể khác nhau tuỳ theo sở rác hay thành phố. Các cư dân và các chủ doanh nghiệp được
khuyến khích tìm hiểu các thông tin đặc biệt từ trang mạng của sở rác quý vị đang sử dụng hay qua điện thoại. Quận
Cam phân phối các hợp đồng đổ rác cho các khu vực tự trị (unincorporated areas) của quận hạt. Đối với những chỉ dẫn
liên quan đến dịch vụ đổ rác tại các khu vực tự trị, xin vào OCLandfills.com/residential-organics-recycling.

6. Tôi có thể dùng các bao ni lông hay bao tự phân huỷ (compostable bag) để bỏ vào các thùng rác hữu
cơ hay không?
Mỗi sở rác đều có phương cách tiêu thụ riêng, vì thế chúng tôi đề nghị quý vị nên đọc thông tin cung cấp từ sở rác theo khu
vực của quý vị. Nhiều sở rác có cung cấp các hướng dẫn về dịch vụ, hội thảo cộng đồng và thông tin qua thư tín hay trên trang
mạng để giúp trả lời những chi tiết này.

7. Còn những vấn đề mùi hôi và chuột bọ thì như thế nào?
Có nhiều biện pháp để chọn lựa có thể giúp làm giảm mùi hôi và chuột bọ. Sở rác sẽ cung cấp thông tin đặc biệt về các
thùng rác và dịch vụ cung ứng tại khu vực của quý vị. Có nhiều nguồn thông tin khác nhau có sẵn trên mạng bao gồm
việc làm thế nào để giảm thiểu rác thực phẩm tại gia, làm đông lạnh những thực phẩm dư thừa, hay làm thế nào để cất
giữ rác thực phẩm an toàn cho đến khi quý vị bỏ vô trong thùng rác vào ngày có lịch trình đổ rác.

8. Tôi có thể chọn không dùng đến thùng rác hữu cơ hay không?
Không được. Đây là điều bắt buộc luật định của Tiểu Bang California.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không lựa ra và tái tạo rác hữu cơ tôi có?
Các sở rác sẽ bị bắt buộc thực hiện các cuộc kiểm tra để theo dõi sự ô nhiễm và báo cáo lại sự tuân thủ trong việc tái tạo
rác hữu cơ. Hầu hết các thành phố và sở rác sẽ hợp tác với cư dân để giúp hướng dẫn về việc tái tạo rác hữu cơ đúng cách
và cung cấp thông báo nếu cần thiết. Tất cả thành phố, đặc biệt các địa hạt và những khu vực tự trị được yêu cầu phải tuân
thủ theo những định luật của tiểu bang nếu không sẽ phải bị các hình phạt tài chánh, và theo đó đưa đến việc thu tiền phạt
từ các cư dân không tuân hành luật lệ hay có thể sẽ từ chối cung ứng dịch vụ cho các thùng rác bị ô nhiễm.
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