
GIẢI QUYẾT CHẤT THẢI, VIỆC DỄ LÀM!                            

  

Cái gì cho vào đây:

Bao bì dùng một lần từ vật liệu kim loại, chất dẻo và 
nhiều chất liên kết, ví dụ như bao bì đựng đồ uống, 
cốc đựng sữa chua, vỏ đồ hộp, túi nhựa, giấy ni 
lông, lọ đựng sữa tắm, nước gội đầu, vỏ hộp xịt, vỏ 
thuốc đánh răng.

Cái gì cho vào đây:

Các chất thải mà không thể xử dụng lại được nữa, 
ví dụ như các đĩa CD, đồ vệ sinh, gốm, sứ, rác  
của động vật nhỏ, túi rác của máy hút bụi, gương,  
mẩu thừa giấy dán tường, băng Video, bỉm, tàn 
thuốc lá.

Cái gì cho vào đây: 

Các chất thải của bếp và vườn, ví dụ như mẩu  
bánh mỳ, mẩu thịt thừa, thức ăn nấu thừa, cuộng  
rau, bã cafe, giấy ăn, lá cây, bã trà, cây, hoa cắt và 
trồng trong chậu , thực phẩm hỏng (không có bao bì), 
báo dùng để gói. 

Cái gì cho vào đây: 

Giấy cũ và các bao bì làm từ giấy hoặc các-tông, 
bìa cứng các-tông, ví dụ như các bao bì thư, 
nhũng cuốn sách nhỏ, sách, giấy gói tặng phẩm, 
các giấy tờ quảng cáo, chào hàng, báo, tạp chí

Cái gì cho vào đây:

Chảo rán, Máy tính, Tivi, Xe đạp, Tủ lạnh, Đồ gỗ, Đệm, 
Thảm, Nồi gang.
Đăng ký với số điện thoại: 0331 661 7166 
E-Mail: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

Cái gì cho vào đây:

Ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối, rèm cửa, thắt lưng, 
túi xách tay, khăn mặt, áo sơ mi, quần, mũ,  thú 
bông, gối, áo chui cổ, giầy, áo cộc tay, khăn trải  
bàn, rèm che

Cái gì cho vào đây:

Các chai thủy tinh và lọ thủy tinh đựng thực phẩm

Quan trọng: thủy tinh cũ phân loại theo mầu. Thủy 
tinh mầu xanh lam và đỏ vứt vào thùng chứa thủy 
tinh mầu xanh lục.

Cái gì cho vào đây: 

Màu cũ, sơn cũ, thuốc men cũ, dầu cũ, pin, hộp 
mực máy in, bóng đèn tiết kiệm, hóa chất làm 
ảnh, hóa chất gia dụng, thuốc trừ sâu bọ, chất 
tan, chất tẩy, rửa. 

 
Hãy dùng lại thay vì vứt đi!

Đồ cũ, nhưng là các đồ dùng còn tốt để đem cho, 
trao đổi hoặc bán lại.

Chợ Internet miễn phí: 
www.geben-und-nehmen-markt.de

Bao Bì (Thùng mầu vàng, Bao mầuvàng) Các chất thải còn lại (Thùng mầu đen) Chất thải hữu cơ (Thùng đen với nắp nâu)

Giấy (Thùng mầu xanh lam) Rác cồng kềnh / Máy điện tử lớn/ Phế liệu Quần áo cũ/giầy dép cũ (Thùng chứa quần áo cũ)

Thủy tinh (Thùng đựng thủy tinh) Chất độc hại (Trạm di động thu hồi chất độc hại,  
  nơi thu hồi chất độc hại)

Chợ cho & nhận/Thị trường trao đổi – và tặng

Potsdam, Thủ đô bang
Lĩnh vực chuyên môn về trật tự và an toàn
Lĩnh vực chuyên trách giải quyết chất thải công cộng
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam 

Tư vấn về chất thải: 0331 289 1796 
www.potsdam.de/abfallentsorgung

CTCNHH Giải quyết chất thải Potsdam  
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
Trung tâm điều phối:  0331 661 7166
www.swp-potsdam.de


