Các Yêu Cầu trong Luật về Sản Phẩm Dùng Một Lần của Vermont

Vietnamese - Tiếng Việt

Luật này được đưa ra để làm giảm tác động có hại từ các sản phẩm dùng một lần và giảm rác thải.

Cấm dùng túi nhựa dẻo
Các cửa hàng và nhà hàng không được cung cấp túi nhựa dẻo tại điểm
thanh toán lấy hàng. Các túi “Compostable” (có thể phân hủy bằng ủ phân và
trở về tự nhiên) hoặc “degradable” (có thể phân rã thành các mảnh nhỏ hơn)
cũng đều bị cấm.
Túi nhựa dẻo được phép dùng để:
• Đựng các mặt hàng rời trong cửa hàng, chẳng hạn như
nông sản, thực phẩm đông lạnh, thịt, cá hoặc hoa.
• Thuốc theo toa.
• Quần áo giặt khô/cỡ lớn.

Được phép dùng túi giấy nhưng phải trả phí
Các cửa hàng và nhà hàng bắt buộc phải tính phí khách hàng ít nhất là $0.10 cho mỗi chiếc
túi giấy cung cấp cho khách; các cửa hàng và nhà hàng giữ $0.10.
Không cần tính phí đối với các túi nhỏ, nhẹ (thường là loại túi ngắn hơn 10 inch hoặc có
định lượng từ 30 lb trở xuống).

Ống hút nhựa chỉ được cung cấp theo yêu cầu
Các nhà hàng không được tự động cung cấp ống hút nhựa cho tất cả các khách hàng (bao
gồm cả nhựa “compostable” (có thể phân hủy bằng ủ phân và trở về tự nhiên)).
Được phép dùng ống hút làm từ chất liệu giấy hoặc kim loại.
Có thể cung cấp ống hút nhựa khi khách yêu cầu.
Các bệnh viện, nhà dưỡng lão và cơ sở chăm sóc có thể cung cấp ống hút nhựa.

Cấm dùng cây khuấy nhựa
Các nhà hàng không được cung cấp cây khuấy nhựa.
Được phép dùng cây khuấy làm từ gỗ hoặc kim loại.

Cấm dùng nhựa Polystyrene giãn nở (ví dụ: “Xốp Styrofoam”)
Các cửa hàng và nhà hàng không được cung cấp hoặc bán đồ chứa thực phẩm hoặc đồ
uống làm bằng nhựa Polystyrene giãn nở, bao gồm:
• Đĩa, cốc, bát, khay, hộp đựng mang đi và hộp bìa cứng đựng trứng.
Được phép dùng nhựa Polystyrene giãn nở cho:
• Khay để đóng gói thịt, cá, gia cầm hoặc hải sản chưa nấu.
• Các sản phẩm được đóng gói ở bang khác.
• Các sản phẩm được đóng gói để bán ở bang khác.
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Requirements of Vermont’s Single-Use Products Law
This law was made to lessen the harmful effects of single-use products and to reduce waste.

Plastic bags are banned
Stores and restaurants cannot provide plastic bags at check-out.
“Compostable” or “degradable” bags are also banned.
Plastic bags are allowed for:
• Containing loose items within a store such as
produce, frozen foods, meat, fish, or flowers.
• Prescription medications.
• Dry cleaning/large garments.

Paper bags are allowed for a fee
Stores and restaurants are required to charge customers at least $0.10 for
each paper bag provided; stores and restaurants keep the $0.10.
No fee is required for small, lightweight bags (generally shorter than 10
inches or with a basis weight of 30 lbs. or less).

Plastic straws are by request-only
Restaurants cannot automatically provide plastic straws to all customers
(including “compostable” plastic).
Straws made from paper or metal are allowed.
A plastic straw can be provided when requested.
Hospitals, nursing homes, and care facilities can provide plastic straws.

Plastic stirrers are banned
Restaurants cannot provide plastic stirrers.
Stirrers made from wood or metal are allowed.

Expanded polystyrene (e.g. “Styrofoam”) is banned
Stores and restaurants cannot provide or sell food or beverage containers
made of expanded polystyrene including:
• Plates, cup, bowls, trays, take-out containers, and egg cartons.
Expanded Polystyrene is allowed for:
• Trays for packaging uncooked meat, fish, poultry, or seafood.
• Products packaged out-of-state.
• Products packaged for sale out-of-state.
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