
Bóng đèn huỳnh quang Bộ điều nhiệt 
Các sản phẩm này có chứa thủy ngân. 

Hãy hỏi cửa hàng dụng cụ ngũ kim hoặc 
điểm tiếp nhận rác thải xem họ có thu 

gom bóng đèn huỳnh quang không, hoặc 
tìm điểm thu gom tại 

VTrecycles.com 

Các điểm thu gom thường nhận bóng đèn 
huỳnh quang compact (CFL) không giới hạn. 

Mỗi ngày, họ chấp nhận tối đa 10 sản 
phẩm: 

 Đèn ống huỳnh quang
 Đèn vòng
 Đèn phóng điện cường độ cao (HID)
 Đèn hơi thủy ngân
 Đèn ống chữ U

Nhiều bộ điều nhiệt cũ có chứa thủy ngân. 

Nhận $5 cho mỗi bộ điều nhiệt thủy 
ngân đem thải bỏ! 

Hãy hỏi cửa hàng dụng cụ ngũ kim 
hoặc điểm tiếp nhận rác thải xem họ có 
thu gom bộ điều nhiệt chứa thủy ngân 

không, hoặc tìm điểm thu gom tại 
VTrecycles.com 

Thải bỏ toàn bộ cụm điều nhiệt chứa 
thủy ngân. Quý vị sẽ nhận được khoản 
giảm giá hoặc tín dụng tại cửa hàng trị 

giá $5. 

THU GOM

MIỄN PHÍ
Bóng đèn huỳnh quang, bộ điều nhiệt chứa 

thủy ngân, sơn, một số thiết bị điện tử nhất định 
và một số loại pin bị cấm bỏ vào thùng rác. 

Các vật dụng này cần được mang đến các 
điểm thu gom miễn phí, gồm tại nhiều cửa 

hàng dụng cụ ngũ kim hoặc trung chuyển rác. 
Để được hỗ trợ thêm, hãy gọi: 

1-855-632-9253
(Chỉ tiếng Anh) 
VTrecycles.com 

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wmp/SolidWaste/Documents/Combined-Collection-Locations.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wmp/SolidWaste/Documents/Combined-Collection-Locations.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wmp/SolidWaste/Documents/Combined-Collection-Locations.pdf


Đồ điện tử Sơn Pin 
Hãy hỏi điểm tiếp nhận rác thải xem họ có 
thu gom đồ điện tử không, hoặc xem danh 

sách điểm thu gom tại VTrecycles.com

 Ti vi

 Máy tính & Máy tính bảng

 Màn hình

 Máy in để bàn

 Thiết bị ngoại vi máy tính
(chuột, bàn phím, máy quét,
loa máy tính, v.v.)

Hãy hỏi cửa hàng dụng cụ ngũ kim hoặc 
điểm tiếp nhận rác thải xem họ có thu gom 

sơn không, hoặc tìm điểm thu gom tại 
VTrecycles.com 

Chấp nhận các thùng chứa lớn hơn nửa 
pint và tối đa 5 gallon 

Lon gốc còn nguyên nhãn và nắp đậy: 

Hãy hỏi cửa hàng dụng cụ ngũ kim 
hoặc điểm tiếp nhận rác thải xem họ có 
thu gom pin không, hoặc tìm điểm thu 

gom tại VTrecycles.com 

 Pin sử dụng một lần:
 AA, AAA, C, D
 9 volt
 Pin nút áo
 Thiết bị trợ thính

 Pin sạc (tối đa 11 pound)

 Điện thoại di động (tất cả các loại,
toàn bộ điện thoại)

 Gốc dầu

 Acrylic

 Latex

 Enamel

 Chất nhuộm

 Shellac

 Sơn mài

 Sơn dầu
KHÔNG bình sơn xịt aerosol 
KHÔNG hộp sơn rỗng 
KHÔNG lon hộp không nhãn 
KHÔNG lon hộp bị rò rỉ hoặc hư hỏng 
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