
Bảo dưỡng xe hơi là một dịch vụ cần thiết cho cộng đồng quý vị. 
Đổ bỏ dầu và bộ lọc dầu đã qua sử dụng sao cho đúng cách cũng là 
một dịch vụ cần thiết cho môi trường.

LỜI NHẮC: Hãy tái chế bộ lọc 
dầu! Hầu hết các bộ lọc dầu được 
làm bằng thép, một loại vật liệu 
tái chế rất quý. Tái chế toàn bộ 
các bộ lọc dầu được bán ra mỗi 
năm ở Hoa Kỳ sẽ cho ra 160,000 
tấn thép - đủ để làm 15 mái nhà 
Sân Vận Động Mariner!

THỢ CƠ KHÍ XIN CHÚ Ý
Giúp bạn bè, vui lòng bảo 
vệ môi trường

Các tiệm O'Reilly's và AutoZone ở Renton sẽ 
tái chế dầu và bộ lọc dầu đã qua sử dụng 
miễn phí cho quý vị.
rentonwa.gov/oilrecycling
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ĐỔ BỎ VẬT LIỆU NGUY 
HẠI ĐÚNG CÁCH
Các vật dụng kể trên cùng những loại vật liệu khác là nguy hại và cần được 
xử lý, đổ thải đúng cách. Đổ thải sai cách đối với các chất liên quan tới xe 
hơi, bao gồm nước rửa xe, là không được phép trong hệ thống nước mưa và 
nước mặt của thành phố (chỉ nước mưa mới được chảy xuống công thoát 
nước mưa).

Hãy đưa chất thải nguy hại tới Factoria Household Hazardous Waste Facility 
tại 13800 SE 32nd St ở Bellevue. Không cần hẹn trước.

Doanh nghiệp nhỏ với lượng chất thải nguy hại dưới 220 pound, tức 
khoảng 25 gallon, mỗi tháng có thể nộp đơn xin đổ thải miễn phí. Là Người 
Xả Thải Lượng Nhỏ (Small Quantity Generator, SQG), quý vị có thể bỏ tối đa 
25 gallon chất thải nguy hại trong tối đa bốn lần mỗi năm.

Doanh nghiệp phải điền và in Đơn Xin Bỏ Chất Thải Của Doanh Nghiệp 
trước mỗi lần bỏ chất thải: apps.lhwmp.org/sqgselfserve

VẬT LIỆU NGUY HẠI

• Hóa chất chống đông & dung dịch làm mát
•
• Ắc-quy xe hơi
• Chất tẩy rửa bộ chế hòa khí
• Chất tẩy dầu mỡ động cơ
• Đèn báo khói
• Xăng
•
• Dầu đã qua sử dụng
•

Dầu phanh

Dầu hộp số 

Bộ lọc dầu đã qua sử dụng

ShiftGreen

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn đổ thải dành 
cho doanh nghiệp tại 
kingcountyhazwastewa.gov/business-disposal


