
Các Yêu Cầu Đối Vớ i  Dụng
Cụ Phục Vụ Ăn Uống Có
Thể Phân Hủy

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn uống ở Burien phải sử dụng và cung cấp các sản phẩm

phục vụ ăn uống có thể phân hủy được.

Để biết thêm thông tin:
environment@burienwa.gov · 206-248-5511
burienwa.gov/compostables

Mục đích của sắc lệnh này là nhằm tăng cường sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu rác
thải và hạn chế các chất độc hại xâm nhập vào môi trường.

Đồ dùng bằng PLA Đồ dùng bằng sợi Cốc giấy lót bằng PLA Hộp đựng bằng sợi

Bát giấy Đũa và que khuấy bằng gỗ Cốc lạnh bằng PLA

Đồ dùng bằng nhựa Hộp xốp (Styrofoam) Hộp nhựa



Thực phẩm đóng gói sẵn*
Khay phục vụ đồ ăn, thức uống 
Túi xách   
Màng bọc và giấy bọc thực phẩm sạch   
Hộp đựng thực phẩm có hình dạng 

Bao bì bằng nhựa dẻo sử dùng để 

Hộp đựng thịt nóng chẳng hạn nhu ̛

Ống hút
Các sản phẩm được miễn áp dụng trong thời hạn một năm

đặc biệt như trứng hoặc bánh nướng nhỏ

bảo quản độ ẩm và độ tươi  

hộp đựng sườn và gà quay

Nhà hàng
Cửa hàng bách hóa
Quầy bán thức ăn sẵn    
Quán cà phê    
Xe Bán Thực Phẩm  
Quầy bán thực phẩm    
Dịch vụ giao thực phẩm tận nhà
Căn tin tự phục vụ trong các tổ chức và loại hình
tương tự

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm có:

Các sản phẩm cần phải có khả năng phân
hủy gồm có:

Đồ đưṇg   
Đĩa    
Bát   
Cốc    
Khay   
Thùng các tông  
Đũa    
Hộp đựng  
Dao, nĩa, muỗng 
Khay đựng thịt

Hộp đựng đồ ăn sẵn
Que khuấy  
Dụng cụ khuấy  
Cốc đong
Dụng cụ khuấy
cocktail 
Nắp đậy   
Các loại hộp đựng
khác có bản lề hoặc
có nắp đậy

burienwa.gov/compostables

Sản phẩm có thể phân hủy được
làm từ vật liệu có thể phân

hủy hoàn toàn, chẳng hạn như
nhựa thực vật (PLA), sợi thực vật,

gỗ và giấy.

Các sản phẩm có thể phân
hủy đáp ứng các tiêu chuẩn
ASTM D6400 hoặc D6868.

Những vật dụng được miễn áp dụng
sắc lệnh gồm có:

*Thực phẩm đóng gói sẵn: sản phẩm dịch vụ ăn uống đã được cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống đơn lẻ hoặc cơ sở sản xuất thực phẩm niêm phong trước khi
đến điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Có rất nhiều sản phẩm được
quảng bá là "thân thiện với môi
trường"nhưng không phân hủy
được và không bị phá vỡ trong
hệ thống phân hủy thương mại.
Hãy đảm bảo rằng sản phẩm mà

quý vị mua đáp ứng đúng quy
định của sản phẩm có thể phân

hủy được.

Quý vị có thể tìm nhà
cung cấp bán các sản
phẩm có thể phân hủy

trên trang web của City
of Burien!
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Dụng Cụ Phục Vụ Ăn Uống Có
Thể Phân Hủy


