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NSR® AB, Hjortshögsvägen 1, 251 89 Helsingborg
Kundservice: 042-400 13 40, fax: 042-15 37 73
e-mail: kundservice@nsr.se, hemsida: www.nsr.se

Chất thải còn lại:
Là những thứ còn lại sau khi bạn đã phân loại đồ thải của bạn, ví 
dụ như phong bì, bỉm tã lót, đồ cốm sứ, khăn lau bếp, kẹo cao su, 
đầu lọc thuốc lá, thuốc lá lá ngậm, cát vệ sinh của mèo và túi máy 
hút bụi.

Ghi nhớ: Trong ngăn cho đồ thải còn lại bạn chỉ vứt 
những gì không thể phân loại được.

Ghi nhớ: Ngay cả khi bạn thuê căn hộ bạn vẫn có 
quyền lợi là sẽ có người đến thu những đồ thải cồng 
kềnh của bạn cạnh khu nhà bạn ở. Liên lạc với chủ 
nhà đề biết thêm thông tin về trường hợp của riêng bạn 
như thế nào. Đồ thải cồng kềnh còn có thẻ tập trung lại 
tại Trung tâm tái chế ở NSR.

Ghi nhớ: Các đồ thải này sẽ được tập trung lại ở Trạm 
môi trường tại Trung tâm tái chế hay ở bất cứ Trạm 
môi trường nào.

Ghi nhớ: Hiệu thuốc không thu nhận cặp sốt hay pin.
Những thứ này bạn sẽ tập trung ở nơi nhận “những đồ 
thải nguy hiểm khác”.

Ghi nhớ: Những đồ thải điện tử lớn được xem như 
những đồ thải cồng kềnh thì sẽ được đến lấy đi. Những 
đồ thải điện tử nhỏ có thể bỏ vào ngăn nhỏ riêng trong 
thùng chứa rác. Đồ thải điện tử cũng có thể được tập 
trung lại tại Trung tâm tái chế ở NSR.  

Ghi nhớ: Chỉ tính bao bì, không tính các sản phẩm kim
loại khác chảo hoặc dao dĩa. Hộp kim loại được hối 
tiền lại sẽ gửi trả vào máy thu hồi tư động.

Ghi nhớ: Chỉ tính bao bì và không tính những sản 
phẩm bằng nhựa khác như bàn chải rửa bát đĩa, xe 
trượt tuyết và bàn chải đánh răng. Chai nhựa được hối 
tiền lại sẽ gửi trả vào máy thu hồi tư động.

Ghi nhớ: Rũ hết mảnh vụn và các thứ còn lại khỏi bao 
bì.Cho những đồ nhựa mềm vào một túi, ví dụ vào túi 
đựng bánh mì, nén hết khí ra và buộc lại.

Ghi nhớ: Loại bỏ nút, nắp đậy. Chỉ tính các loại bao 
thủy tinh. Không tính cốc thủy tinh, bóng đèn, đồ gốm, 
gương soi hoặc cửa kính.

Ghi nhớ: Loại bỏ nút, nắp đậy. Chỉ tính các loại bao 
thủy tinh. Không tính cốc thủy tinh, bóng đèn, gương 
soi hoặc cửa kính

Ghi nhớ: Nếu có nguyên liệu khác lẫn trong bao bì thì 
bạn gỡ bỏ những phần dễ gỡ, ví dụ nút hộp bìa.

Ghi nhớ: Không vứt phong bì thư, túi đựng hàng bằng
giấy hay bằng ni lông cùng với báo chí.

Ghi nhớ: Dùng túi giấy dành chứa chất thải thực phẩm
và ngăn đựng dành cho loại túi này. Sau đây là những 
thứ không được bỏ vào túi giấy: túi ni lông, đĩa giấy 
dùng một lần, kẹo cao su, khăn lau bếp, thuốc lá ngậm
thuốc lá, bỉm tã lót hoặc là cát cho mèo đi vệ sinh.

Đồ thải cồng kềnh:
Đồ thải cồng kềnh là những đồ quá to không cho vào thùng rác 
được, ví dụ như đồ đạc, hố vệ sinh và xe đạp.

Những đồ thải nguy hiểm khác:
Gồm thuốc trừ sâu, dung dịch hòa tan, nhựa dán, dầu, nhiệt kế, 
sơn.

Dược phẩm và các loại ống dùng trong y tế:
Dược phẩm được cho vào một túi nhìn thấy được bên trong
hay cho vào túi ”gửi trả lại” nhận của hiệu thuốc. Các ống 
thông dò cho vào một ngăn đặc biệt được nhận từ hiệu thuốc.

Đồ thải điện tử:
Gồm những thứ có pin hay dây điện ví dụ như  tủ lạnh, bếp điện, 
máy âm thanh, vi tính, các nguồn ánh sáng ( bóng đèn, đèn halo-
gen, đèn CFL và đèn huỳnh quang), điện thoại di động và đồ chơi 
điều khiển bằng điện.

Bao bằng kim loại:
Hãy đổ và tráng sạch! Gồm vỏ đồ hộp, týp đựng trứng tôm, giấy 
bạc, nắp kim loại, nút chai và chân nến. 

Bao bì bằng nhựa cứng:
Hãy đổ và tráng sạch! Gồm các can, hộp, lọ nhựa và các bao bì 
bằng nhựa cứng khác. 

Bao bì bằng nhựa mềm: 
Hãy đổ và tráng sạch! Gồm có túi ni lông, giấy bọc ni lông, ống hút, 
xốp và bao nhựa mềm.

Bao thủy tinh mầu: 
Hãy đổ và tráng sạch! Gồm những chai lọ thủy tinh mầu.

Bao thủy tinh không mầu: 
Hãy đổ và tráng sạch! Gồm những chai lọ thủy tinh không mầu.

Bao bì:
Lột bao bì, làm sạch và gấp lại. Hộp bìa cứng, giấy
bao, hộp sà phòng giặt, cốc bìa và túi giấy đựng đồ.

Báo chí: 
Là tất cả những gì có thể dở ra đọc được. Báo hàng
ngày, quảng cáo, quyển danh mục, sách bỏ túi và giấy rời.

Chất thải thực phẩm / chất thải hữu cơ:
Thức ăn thừa, nấu chín hay sống, gồm cả thịt, cá và xương.
Rau, quả và vỏ, hoa cắm lọ, bã cà phê kể cả bao lọc cà phê 
và gói chè nhúng. 
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Tại sao phải phân loại? 
Việc bạn biết phân loại các chất thải là rất quan 
trọng cho môi trường và cho các thế hệ mai sau.
Phần vì làm như vậy bạn đã tiết kiệm được nguyên 
liệu thiên nhiên thông qua việc các nguyên liệu này 
được tái xử dụng, phần vì các khí thải cũng được 
giảm đi.

Chất cần loại quan trọng nhất  
Hoàn toàn quan trọng nhất là loại ra các chất thải
nguy hiểm! Những chất thải nguy hiểm là những
chất gây tổn hại cho con người và môi trường nếu
chúng không được tập trung lại và xử lý đúng cách.
Ví dụ: những hóa chất, sơn, dung dịch hòa tan,
bóng đèn điện, đèn huỳnh quang, tất cả các thiết
bị điện tử ( là tất cả những gì có dây điện) và pin. 
Bạn có thể tập trung những đồ này tại bất cứ Trung 
tâm tái chế nào của NSR.

Đồ thải cồng kềnh?
Tại Trung tâm tái chế của NSR bạn có thể bỏ lại 
những đồ thải cồng kềnh, đồ điện tử, rác rưởi trong 
vườn, chất thải nguy hiểm, kim loại, gỗ và nhiều thứ 
khác, miễn phí tổn.

Bao bì và báo chí 
Chúng tôi thấy rằng việc phân loại đúng cách phải 
thật đơn giản và dân chúng ở vùng NSR đều
có thể tập trung bao bì và báo chí ở nơi gần chỗ
mình ở. Nếu bạn không có điểu kiện tập trung bao 
bì và báo chí ở nơi bạn ở thì sẽ tập trung những thứ 
này tại các Trạm tái chế được đặt nhiều nơi trong 
địa hạt hay tại bất cứ Trung tâm tái chế của NSR.

Giảm bớt đồ thải 
Cái tốt nhất cho môi trường hiển nhiên vẫn là càng 
ít chất thải càng tốt. Nếu bạn có quần áo, dụng cụ 
nhà nhà bếp, đồ đạc, xe đạp và những thứ khác vẫn 
còn dùng được thì ở trong vùng NSR có nhiều nơi 
nhận thu thập quần áo và những đồ đã xử dụng đó.

Thông tin cho người sống ở căn hộ 
Người chủ khu trung cư là người chịu trách nhiệm xử lý các đồ thải trong khu nhà ở được tốt. Phí tổn cho 
việc xử lý đồ thải thường được tính gộp trong tiền thuê nhà hay tính vào tiền dịch vụ mà người mua quyền 
sở hữu nhà (bostadsrätt) hàng tháng phải đóng. Mỗi khu nhà phải có một nhà để rác gần nơi ở để mọi 
người tập trung các chất thải ở đó. Trong nhà để rác sẽ phải có các thùng cho đồ thải còn lại và cho thức 
ăn thừa. Ngoài điều này ra thì chủ nhà sẽ chọn xem còn có những loại phân loại nào và những dịch vụ nào 
ông/bà ta sẽ mời người thuê nhà, ví dụ như phân loại bao bì, báo chí, đồ điện tử nhỏ và pin. Cho dù ở nơi 
bạn ở khả năng phân loại đồ thải có như thế nào thì bạn vẫn phải phân loại rác thải của mình.

Chủ nhà cũng phải xắp xếp một chỗ để những người sống ở đó có thể có chỗ tập trung đồ thải cồng kềnh 
và đồ điện tử. Phần lớn những đồ thải cồng kềnh đều có thể được tái chế , ví dụ như đồ đạc bằng gỗ hay 
kim loại hoặc xe đạp. Ngay cả các phế liệu điện tử cũng được thu thập cùng với đồ thải cồng kềnh có thể 
tái chế. Những đồ thải cồng kềnh không thể tái chế như đệm giường và thảm sẽ tách riêng khỏi những đồ 
có thể tái chế trong nhà để rác. Nếu bạn muốn có thêm nhiều phân loại đồ thải khác nữa trong khu bạn ở 
thì liên lạc với chủ nhà hoặc với hội những người mua quyền sở hữu nhà (bostadsrättsförening).


