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Chất Thải (rác)

Thực phẩm Rửa qua bằng nước 
lạnh

Các loại báo, quảng 
cáo, tạp chí

Rửa qua bằng nước 
lạnh  

Sơn, vecni Máy vi tính Quần áo Dầu ăn

Túi của máy hút bụi Khuôn bằng giấy 
nhôm

Hộp ₫ựng bánh 
pizza, hộp ₫ựng ngũ 
cốc hoặc tương tự  

Bọc bánh snack Keo/chất kết dính 

Các thiết bị ₫iện

Bộ drap trải giường 
(Ga chải giường, áo 

gối,…)

Sắt phế liệu, sắt vụn

Thủy tinh chịu 
nhiệt/₫ồ sứ, ₫ồ gốm 

và Krystal

Chai rượu, chai Tran 
(omega 3) và  chai 

nước sốt salad  

Hộp giấy, thùng giấy
Hộp sữa chua  kem 

chua

Dung môi như xăng 
trắng (White spirit) 

và axeton

Điện thoại di ₫ộng
Khăn lau

Bánh xe hơi (ôtô)

Cát cho mèo tiểu 
tiện, bọc ₫ựng phân 

cho chó 

Nắp của hũ ₫ựng 
mứt, và các loại nắp 

bằng kim loại Hộp giấy ₫ựng ₫ồ 
uống các loại 

Chai tương cà chua, 
chai mù tạt Các loại bình xịt 

(như chai sơn xịt, 
keo xịt tóc..)

Máy cạo râu 

Cửu sổ

Nhựa nhưng không 
phải bao bì ₫óng (như 

bàn chải rửa chén, 
₫ĩa..₫ồ chơi)

Hũ (lọ, keo bằng 
thủy tinh) ₫ựng mứt Giấy ₫ể viết 

Bọc (bao bì bằng 
nhựạ) ₫ựng thịt nguội, 

xúc xích
Các loại pin  

Dây ₫iện
Giày, dép Đồ nội thất (bàn, 

ghế..)

Giấy bóng gói quà 
Noel, giấy gói quà Lon nước ngọt, bia Hộp (vỉ) ₫ựng 

trứng gà 

Bọc cà phê Chất tẩy trắng, clo 
và ammoniac 

Đồ chơi ₫iện tử 

Ghế nhựa 

Tã Giấy nhôm (bạc) 
dùng trong nấu ăn 

Sách Hộp ₫ựng thịt bằm 
và thịt gà Dầu thừa

Máy xấy tóc 

Rèm (mành) cửa Gỗ

Than và tro (₫ã 
nguội)

Sản phẩm bằng 
nhôm như tuýp 

Kaviar
Bao thư (phong bì)

Chậu hoa bằng 
nhựa

Các loại axit mạnh 
và bazơ

Đồng hồ

Mút, xốp

Quần áo, giày dép, 
da, quai ₫ồng hồ 

bằng da Lon ₫ồ hộp
Lõi của cuộn giấy vệ 

sinh, giấy lau tay

Chai xà bông gội 
₫ầu, xà bông rửa tay 

và nước xả vải Bóng ₫iện 

Máy giặt, máy rửa 
chén, bếp ₫iện, 

tủ lạnh

Tấm lót sàn nhà

Thủy tinh (mảnh 
sành), bao bì 
bằng kim loại

Giấy, Cacton, và 
hộp giấy ₫ựng ₫ồ 

uống  

Nhựa gia dụng, bao 
bì nhựa  

Chất thải nguy 
hiểm Đồ ₫iện gia dụng Quần áo và giày, 

dép  Những thứ khác  
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