
CÁC THỢ MÁY CHÚ Ý
QUÝ VỊ GIÚP ĐỠ BẠN BÈ

Xin hãy vì môi trường
Thay dầu và bảo dưỡng xe nghĩa là cung cấp các dịch vụ cần thiết cho cộng 
đồng. Thải bỏ đúng cách dầu và bộ lọc đã qua sử dụng cũng là mang đến một 
dịch vụ cần thiết cho cộng đồng và cho môi trường.

O’Reilly’s và Auto Zone ở Bellevue sẽ tái chế các loại vật liệu này  
cho quý vị. 

NHẮC NHỞ: Để dầu và bộ 
lọc dầu đã qua sử dụng 
trong nhà riêng là vi phạm 
bộ luật của thành phố và có 
thể dẫn đến hình thức phạt 
theo ngày được cộng dồn 
lên đến $500/ngày. (BCC 
9.10.030.B.3 và 9.11.030.B.3)



THẢI BỎ ĐÚNG CÁCH VẬT 
LIỆU NGUY HẠI

Công việc sửa chữa ô tô làm phát sinh nhiều vật liệu nguy hại khác ngoài dầu 
và bộ lọc dầu đã qua sử dụng. Các sản phẩm được liệt kê ở trên cũng như các 
loại khác phải được xử lý và thải bỏ đúng cách.

Không được phép thải bỏ không đúng cách các chất liên quan đến ô tô, bao 
gồm nước đã sử dụng để rửa xe, vào hệ thống nước mưa và nước mặt của 
thành phố (không gì khác ngoài nước mưa chảy xuống cống thoát nước mưa). 
Đạo Luật về Nước Mưa và Nước Mặt Bellevue 24.06.125

THẢI BỎ CHẤT THẢI NGUY HẠI MIỄN PHÍ CHO CƠ SỞ KINH  
DOANH NHỎ
Dịch vụ này chỉ cung cấp hạn chế cho các cơ sở kinh doanh Phát Sinh Nguồn 
Thải Khối Lượng Nhỏ (Small Quantity Generator, SQG) tại Quận King.

Các cơ sở kinh doanh phải điền vào Biểu Mẫu Đổ Thải cho Cơ Sở Kinh Doanh 
(Business Disposal Form) trước khi thải bỏ ở điểm thu gom,  
apps.lhwmp.org/sqgselfserve.

Dịch vụ này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh nhỏ thải ra lượng chất thải nguy 
hại dưới 220 pound (tương đương 93,8 kg), khoảng 25 gallon (tương đương 
93,6 lít) mỗi tháng và họ có thể sử dụng dịch vụ tối đa 4 lần/năm.

Tham khảo thêm:
hazwastehelp.org/BHW/sqg.aspx
hazwastehelp.org/Yellowbook/choose-vendor.aspx

VẬT LIỆU NGUY HẠI
• Chất chống đông
• Dầu phanh
• Ắc quy xe hơi
• Chất tẩy rửa bộ chế hòa khí
• Chất tẩy rửa dầu mỡ động cơ
• Pháo sáng
• Xăng
• Dầu hộp số
• Dầu đã qua sử dụng
• Bộ lọc dầu đã qua sử dụng

Để yêu cầu cung cấp định dạng thay thế, thông dịch viên hoặc yêu cầu điều chỉnh hợp lý cho người 
khuyết tật, vui lòng gọi điện thoại trước ít nhất 48 giờ theo số 425-452-6197 (cuộc gọi thoại) hoặc 
email về recycle@bellevuewa.gov. Để khiếu nại liên quan đến hình thức điều chỉnh cho người 
khuyết tật, hãy liên hệ Viên Chức Quản Lý Điều VI/Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with 
Disabilities Act, ADA) của Thành Phố Bellevue, theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc email 
về ADATitleVI@bellevuewa.gov. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc gặp khó khăn khi nghe, vui lòng 
quay số 711. Tất cả các địa điểm họp đều có lối ra vào dành cho người đi xe lăn.
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