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Các gợi ý và tài nguyên giúp: 
 

Tiết kiệm tiền 
 

Bảo vệ môi 
trường 

 
Cổ vũ tinh thần 

Giữ chân nhân viên và 
khách hàng 

 
Tăng hiệu quả 

 

Giảm dấu chân các-bon 
của công ty 

 

Vietnamese 



 

Đo Lường Để Quản Lý 
 
 

Việc giảm thiểu rác thải, tái 
chế và chế thành phân trộn 
có thể làm giảm chi phí cho 
rác thải! 

Dịch vụ tái chế và chế thành phân trộn có giới 
hạn được cung cấp miễn phí cho các doanh 
nghiệp ở Bellevue. 

 

Bellevue Utilities có thể hỗ trợ miễn phí ở các vấn 
đề sau để quý vị có thể tiết kiệm tiền và bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên: 

• Đo lường và đánh giá các dòng chất 
thải của quý vị 

• Đưa ra các ý kiến để xuất nhằm 
lựa chọn kích thước phù hợp cho thùng 
rác ngoài trời và điều chỉnh tần suất thu 
gom rác 

• Thiết kế không gian trong nhà để 
phân loại rác hiệu quả và giảm ô 
nhiễm 

• Tăng cơ hội tái chế và chế thành phân 
trộn 

 
 

Để yêu cầu trợ giúp hoặc 
đánh giá rác thải, 
liên hệ recycle@bellevuewa.gov 
hoặc gọi số 425-452-6932. 

  Giữ Thùng Rác Tái Chế Trống, Sạch Sẽ & Khô Ráo  
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Giáo dục   Truyền thông       Tạo động lực 
Cách Thực Hiện Tốt Nhất: 

• Bố trí các bảng hiệu và lời nhắc. Dán nhãn và phân biệt 
tất cả các thùng rác theo màu rõ ràng. 

• Gửi cách thực hiện và lời nhắc bảo vệ môi trường cho 
nhân viên ít nhất mỗi quý một lần. 

• Đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào kỳ vọng về kết quả thực 
hiện của nhân viên và quá trình tiếp nhận nhân viên mới. 

• Khảo sát ý kiến đóng góp và mức độ ủng hộ của nhân viên. 
• Phối hợp với nhân viên vệ sinh và lao công. 
• Người thuê nhà: Làm việc với ban quản lý vận hành tòa nhà. 
• Ban Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà: Đưa nội dung tái chế và chế 

thành phân trộn vào yêu cầu trong hợp đồng thuê nhà. 
• Quyết định lựa chọn tái chế tập trung hay tại chỗ. 
• Quảng bá cho hệ "thùng rác chính - phụ". 
• Thành lập Nhóm Bảo Vệ Môi Trường (Green Team). 

(Hãy hỏi chúng tôi cách thực hiện!) 
• Thực hiện kiểm toán chất thải để đánh giá tiến độ. 

 
 

Bellevue Utilities có thể trợ giúp! Thành Phố có thể cung cấp miễn phí các vật dụng sau: 

Vật tư: 
• Bảng hiệu phân loại trong nhà bằng nhiều thứ tiếng 
• Đề can dán trên thùng rác tái chế và chế phân trộn 

ngoài trời 
• Thùng rác tái chế và chế phân trộn trong nhà phân biệt bằng màu sắc, khi cần 
• Tờ rơi và tờ quảng cáo bằng nhiều thứ tiếng cho nhân viên và khách hàng 
• Mẫu chính sách mua hàng bảo vệ môi trường 

Cơ hội đào tạo: 
• Các khóa đào tạo hoặc bài thuyết trình ngắn cho nhân sự tại 

cuộc họp nhân sự (có hình thức trực tuyến và trực tiếp) 
• Huấn luyện cho nhân viên vệ sinh/lao công 
• Kết nối giữa ban quản lý tòa nhà với người thuê nhà 
• Bài thuyết trình đào tạo kết hợp ăn trưa 

Sự công nhận: 
• Làm việc với Thành Phố để làm nổi bật những thành công của quý vị và nêu gương cho cộng đồng Bellevue! 

 

Giảm Thiểu Rác Thải – Tư Duy Lại Cách Thực Hiện 
• Chuẩn bị sẵn chén đĩa tái sử dụng trong khu vực nghỉ giải lao và bếp. 
• Tổ chức các cuộc họp không rác thải. 
• Loại bỏ bao gói sử dụng một lần. 
• Đánh giá tình trạng bao gói nhận/gửi để tìm cơ hội giảm thiểu rác thải. 
• Chuyển sang hình thức điện tử để không sử dụng giấy và/hoặc thiết 

lập cho máy photocopy tự động sao hai mặt. 
• Tổ chức họp trực tuyến để giảm nhu cầu di chuyển khi có thể. 
• Khuyến khích nhân viên sử dụng chai nước tái sử 

dụng, cốc cà phê và đóng gói bữa trưa không rác 
thải. 

 
Nói KHÔNG 
 với Túi Nilon 
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Vấn Đề Tái Chế và Công Nhận cho Doanh Nghiệp Bellevue: www.bellevuewa.gov/business-
recycling Để biết thêm thông tin, liên hệ recycle@bellevuewa.gov hoặc gọi số 425-452-6932 

Tái Chế và Đổ 
Thải An Toàn 
cho Vật Dụng 
Đặc Biệt 

 
 

Bellevue Utilities cung cấp hướng dẫn đổ thải an toàn cho 
các vật dụng đặc biệt. Đã có các phương án đổ thải an 
toàn cho những vật dụng như pin, đồ điện tử, thiết bị, vật 
liệu nguy hại, đồ nội thất, sơn latex, xốp Styrofoam, phim 
nhựa, v.v. 

Để được trợ giúp đổ thải an toàn cho các vật dụng đặc 
biệt này, hãy gửi email về recycle@bellevuewa.gov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doanh nghiệp của 
quý vị rất đặc biệt! 
Mỗi doanh nghiệp đều khác biệt. Hãy để chúng tôi giải 
quyết nhu cầu cụ thể của quý vị. 

Chúng tôi có thể chia sẻ tài nguyên và trợ giúp cho: 

Mua Hàng vì Môi Trường 
Việc mua các sản phẩm có thành phần tái chế sẽ tạo thành chiếc vỏ mới cho những vật 
dụng mà quý vị tái chế. Xin lưu ý, các quyết định mua hàng của quý vị có thể gửi tới các nhà 
sản xuất thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của thiết kế vì môi trường. 

Tìm hiểu về cách mua hàng bền vững qua các tài nguyên 
sau: 

Tài Nguyên Mua Hàng Bền Vững – Quận King Hướng Dẫn Mua 
Hàng Bền Vững – Quận King Hướng Dẫn Mua Hàng Có Trách 
Nhiệm cho các Sản Phẩm Cụ Thể – Mạng Lưới Mua Hàng Có 
Trách Nhiệm 
Công Cụ về Thành Phần Tái Chế (Recycled Content, ReCon)– Cơ Quan Bảo 
Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (U.S. Environmental Protection Agency, U.S. EPA) 

 

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 425-452-6932 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi 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 gửi 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. 

• Khách sạn 
• Tổ hợp căn hộ và chung cư 

cao cấp 
• Ban quản lý tòa nhà 
• Nhà sản xuất 
• Doanh nghiệp vệ sinh tòa nhà 
• Cơ sở bán lẻ 

 

• Văn phòng 
• Cơ sở sửa chữa và 

bảo dưỡng xe hơi 
• Nhà tang lễ 
• Cửa hàng tạp hóa 
• Trạm xăng 
• Rạp chiếu phim 
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