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Các loại chai lọ bằng 
nhôm và thiếc

Lon/chai nước giải khát 
Vỏ hộp sữa và vỏ hộp đồ uống

Các bình chứa phải được làm trống rỗng,  
rửa sạch và làm xẹp

Làm xẹp các  
thùng giấy cứng

Đồ gia dụng  
bằng thuỷ tinh
Tháo bỏ các nắp chai

Đồ gia dụng bằng thuỷ tinh có thể mang 
đến sarcan hoặc để vào thùng rác xanh

Giấy các loại
Cho giấy đã cắt vụn vào bao 

nhựa trong và cột chặt

Các hộp bằng nhựa
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Vẫn không biết bỏ rác vào đâu?

 Hỏi chuyên gia!
Truy cập trang mạng saskatoon.ca/wastewizard để biết 
thông tin về tái chế và tiêu huỷ cho một đồ vật nào đó.

Không nên đóng gói các đồ vật; chỉ cần cho nó vào thùng rác xanh.
Chỉ những đồ vật có kích thước 5cmx8cm (2”x3”) được bỏ vào thùng tái chế. Dân cư Saskatoon có thể sử dụng các kho tái chế miễn 

phí của thành phố để bỏ các vật liệu sạch, chưa phân loại được chấp thuận theo các quy định trong các chương trình tái chế.
saskatoon.ca/recyclingdepots

Tái Chế Bỏ rác 
vào đúng 
nơi quy 
định.

KHÔNG CHẤP NHẬN
       
Các loại pin Nhựa màu đen Các thùng đựng 

hoá chất
Rác thải xây 

dựng
Tã lót và khăn lau Dây điện Các thiết bị 

điện tử
Đồ ăn hoặc 

rác sân vườn

       
Nội thất hoặc 
nệm giường

Chất thải 
nguy hại

Kim tiêm 
hoặc thuốc

Rác gia dụng 
không thể tái chế

Ly cà phê bằng giấy
thùng đựng kem, hộp 

đựng súp đem đi

Các túi nhựa / màng 
bọc bằng nhựa

Khẩu trang & găng 
tay bảo hộ cá nhân

Xốp

       

       

https://www.saskatoon.ca/environmental-initiatives/solid-waste/solid-waste-reduction-diversion-plan
https://www.cosmoindustries.com/recycling.html
https://www.loraas.ca/facilities/recycle-facility/
https://apps.apple.com/ca/app/saskatoon-waste-wizard/id1318896883
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.saskatoon.recollect.waste
http://saskatoon.ca/wastewizard
http://saskatoon.ca/recyclingdepots

