
¿Artículos grandes? ¿Equipos electrónicos? ¡Llame para programar la 
recolección!
Republic Services recogerá los artículos grandes, tales como muebles viejos y electrodomésticos, así como los equipos 
electrónicos en la acera. Sin embargo, debe llame al 800-299-4898 al menos un día hábil antes del día programado para 
la recolección regular para solicitar la recolección de un artículo grande especial. ¿Por qué necesita llamar? Es simple: 
Republic Services envía un camión y personal diferente para recoger artículos grandes y equipos electrónicos. Si no llama, 
el Servicio al cliente no sabe cuál camión enviar. También puede solicitar la recolección de un artículo grande utilizando 
la aplicación My Resource™ o en línea en RepublicOnline.com. Puede descargar la aplicación My Resource en App Store o 
Google Play.

Los residentes de Rosemead pueden desechar artículos grandes no deseados en la acera al lado de sus residuos 
domésticos, reciclables y desechos del patio. Los artículos grandes incluyen muebles, refrigeradores, estufas, calentado-
res de agua, alfombras enrolladas y otros artículos que no quepan en sus contenedores negros de residuos. También 
pueden colocar equipos electrónicos, tales como computadoras y televisores y hasta cuatro llantas. Los clientes de resi-
dencias unifamiliares pueden colocar fuera hasta 25 artículos grandes al año con un límite de cinco artículos por recolec-
ción, sin costo adicional. (No se aceptan piezas de automóviles ni residuos peligrosos en la acera). No coloque artículos 
grandes ni dispositivos electrónicos en la acera, a menos que haya programado una recolección.

Si vive en un complejo multifamiliar, consulte con el administrador de la propiedad para saber cómo se desechan los 
artículos grandes.

Quý vị có rác cồng kềnh? Đồ điện tử? Gọi để thu 
xếp hẹn tới lấy rác!
Republic Services sẽ tới lấy rác cồng kềnh, chẳng hạn như đồ nội thất và 
máy móc gia dụng cũ, và đồ điện tử ngay bên lề đường. Tuy nhiên, quý vị 
phải gọi số 800-299-4898 ít nhất một ngày làm việc trước ngày thu rác của 
quý vị để yêu cầu dịch vụ thu rác cồng kềnh đặc biệt. Quý vị có cần dịch 
vụ đó không? Rất đơn giản — Republic Services điều một chiếc xe tải và 
nhóm nhân viên khác tới lấy rác cồng kềnh và đồ điện tử. Nếu quý vị không 
gọi trước, ban Dịch Vụ Khách Hàng không biết để điều xe đến. Quý vị cũng 
có thể yêu cầu dịch vụ tới lấy rác cồng kềnh qua ứng dụng My Resource™ 
hoặc trên mạng trực tuyến tại RepublicOnline.com. Quý vị có thể tải xuống 
ứng dụng My Resource tại App Store hoặc Google Play.

Cư dân Rosemead có thể vứt bỏ các vật dụng cồng kềnh bên lề đường 
bên cạnh rác gia dụng, rác tái chế, và rác sân vườn. Các đồ vật cồng kềnh 
gồm có đồ nội thất, tủ lạnh, bếp nấu, bình đun nước nóng, thảm đã cuộn 
lại, và các vật dụng khác không đựng vừa trong thùng rác màu đen. Quý 
vị cũng có thể đưa ra rác điện tử, chẳng hạn như TV và máy tính, và tới tối 
đa bốn chiếc lốp xe. Mỗi cư dân cư ngụ trong căn nhà dành cho một hộ 
gia đình được phép đưa ra tới tối đa 25 đồ vật cồng kềnh và/hoặc đồ điện 
tử mỗi năm, giới hạn năm đồ vật mỗi lần tới lấy mà không phải trả thêm 
tiền. (Chúng tôi sẽ không thu các bộ phận xe hơi hoặc rác độc hại bên 
lề đường.) Vui lòng không để vật dụng cồng kềnh hoặc đồ điện tử bên lề 
đường trừ khi quý vị đã gọi lấy hẹn trước!

Nếu quý vị cư ngụ ở một khu chung cư dành cho nhiều hộ gia đình, hãy 
hỏi quản lý khu nhà của quý vị để biết cách vứt bỏ rác cồng kềnh.
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大件垃圾？电子废弃物？打电话安排取件服务！
Republic Services	将收取放置于路边的大件物品，例如旧家具和旧家用电器以及电子废弃物。但是，对于特殊大件物品的取
件申请，您必须至少在定期收集日的前一个工作日拨打	800-299-4898。您为什么需要提前打电话？原因很简单——Republic 
Services	需要派出不同的卡车及工作人员，以取走大件物品和电子废弃物。如果您不提前打电话，客服人员就不知道派出卡
车。您还可以使用	My Resource™	应用程序或访问	RepublicOnline.com	在线申请大件物品取件服务。您可以在	App Store	或	
Google Play	下载	My Resource。
罗斯米德居民可以将不再需要的大件物品弃置在路边，放在其家庭垃圾、可回收物品和庭院垃圾的旁边。大件物品包括家

具、冰箱、炉灶、热水器、卷起来的地毯以及其他无法放入黑色垃圾桶的物品。另外，您还可以弃置电子设备，如电视机和
电脑，以及最多四个轮胎。居住在独栋房屋的每位居民每年最多可以弃置	25	件大件物品和/或电子废弃物，每次取件数量上
限为	5	件，不额外收取费用。（不会收取弃置在路边的汽车零部件或危险废弃物。）如果您并未打电话安排取件服务，请勿
将大件物品或电子废弃物放置于路边。
如果您住在一栋多户住宅楼宇内，请咨询您的物业管理人员，以了解如何弃置大件物品。
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Bulky trash? Electronics? Call to 
schedule a pickup!
Republic Services will pick 
up bulky items, such as old 
furniture and appliances, 
as well as electronics, 
at the curb. However, 
you must call 800-
299-4898 at least one 
business day before 
your regular collection 
day to request a special 
bulky-item pickup. Why 
do you need to make the call? It’s 
simple — Republic Services sends 
out a different truck and crew to pick 
up bulky items and electronics. If you 
don’t make the call, Customer Service 
doesn’t know to send out the truck. 
You can also request a bulky-item 
pickup using the My Resource™ app 
or online at RepublicOnline.com. You 
can download My Resource at the App 
Store or Google Play. 

Rosemead residents may dispose 
of unwanted bulky items at the curb 

next to your household waste, 
recyclables, and yardwaste. Bulky 

items include furniture, refrig-
erators, stoves, water heaters, 
rolled rugs, and other items that 
do not fit into your black waste 
containers. You can also set out 
electronics, such as televisions 
and computers, and up to four 
tires. Each resident living in a 

single-family home is allowed to 
set out up to 25 bulky and/or electronic 
items per year, with a limit of five items 
per pickup, at no additional charge. (No 
automobile parts or hazardous waste are 
accepted at the curb.) Please don’t place 
bulky items or electronics at the curb unless 
you have called to schedule a pickup!

If you live in a multi-family complex, 
check with your property manager to find 
out how to dispose of bulky items.

Credit: Stephanie Phillips | 
iStock | Getty Images Plus



Chương trình tái chế rác hữu cơ
Vào ngày 1 tháng Mười, 2017, Republic Services đã phát động chương trình 
Tái Chế Rác Hữu Cơ mới của Rosemead. Theo Dự Luật Quốc Hội 1826, các cơ 
sở thương mại và các tòa nhà chung cư tạo ra ít nhất 4 yard vuông rác hữu 
cơ mỗi tuần phải có một chương trình Tái Chế Rác Hữu Cơ. Republic Services 
đã liên lạc và tới các cơ sở thương mại tại địa phương để giúp đưa các chương 
trình tái chế rác hữu cơ vào áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc 
Republic Services tại số 800-299-4898.

Kế hoạch All-in-One Recycling™ của Republic sẽ 
giúp công việc của quý vị dễ dàng hơn
Cho dù quý vị đang điều hành một cơ sở thương mại hay quản lý  khu chung cư 
dành cho nhiều hộ gia đình, tái chế là một phần công việc của quý vị. Republic 
Services có thể giúp phần việc đó dễ dàng hơn bằng cách tiến hành đánh giá 
rác thải miễn phí và lập kế hoạch All-in-One Recycling™ cho quý vị. Với kế hoạch 
này, quý vị có thể bảo đảm có các thùng đựng rác thích hợp cũng như mức độ 
dịch vụ thích hợp. Republic cũng có thể cung cấp các thùng rác bên trong nhà, 
các tờ bích chương và các công cụ khác. Nếu quý vị có thắc mắc về chương 
trình tái chế dành cho khu chung cư nhiều hộ gia đình hoặc cơ sở thương mại 
của quý vị hoặc muốn thực hiện các thay đổi hay cải tiến, vui lòng gọi Republic 
Services tại số 800-299-4898.

Theo luật tiểu bang AB 341, tái chế là qui định bắt buộc đối với các cơ sở 
thương mại tạo ra ít nhất 4 yard vuông rác một tuần và các khu chung cư dành 
cho nhiều hộ gia đình có ít nhất năm căn hộ.

Credit: ThomasVogel | iStock | Getty Images Plus
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Programa de reciclaje de residuos orgánicos
El 1º de octubre de 2017, Republic Services inició el programa de reciclaje 
nuevo de residuos orgánicos en Rosemead. De acuerdo con el proyecto de 
ley 1826, las empresas y los complejos de apartamentos que generen 4 o más 
yardas cúbicas de residuos orgánicos a la semana deben tener un programa 
de reciclaje de residuos orgánicos. Republic Services ha contactado y visitado 
las empresas locales para ayudarlas a implementar el programa de reciclaje 
de residuos orgánicos. Para más información, llame a Republic Services al 800-
299-4898.

El plan All-in-One Recycling™ de Republic facilitará 
su trabajo
Si tiene una empresa o administra una propiedad multifamiliar, reciclar es parte 
de su trabajo. Republic Services puede ayudarle a facilitar su trabajo realizando 
una evaluación gratuita de residuos y crear un plan All-in-One Recycling™ para 
usted. Con este plan, puede asegurarse de tener los contenedores y los niveles 
de servicio adecuados. Republic también proporciona contenedores para el 
interior, carteles y herramientas adicionales. Si tiene alguna pregunta sobre su 
programa de reciclaje para empresas u hogares multifamiliares, o si desea reali-
zar cambios o mejoras, comuníquese con Republic Services al 800-299-4898.

Según la ley AB 341, el reciclaje es obligatorio para las empresas que gen-
eran 4 yardas cúbicas o más de residuos por semana, y para las propiedades 
multifamiliares con 5 unidades o más.

有机废物回收计划
2017	年	10	月	1	日，Republic Services	在罗斯米德推出了一项新的有机废弃物回
收计划。根据《议会法案第	1826	号》(Assembly Bill 1826)	规定，每周产生	4	立
方码或更多有机废弃物的企业和公寓大楼必须制定有机废弃物回收计划。Republic 
Services	已联系并走访了当地企业，以帮助他们落实有机废弃物回收计划。如需了
解更多信息，请拨打	800-299-4898	联系	Republic Services。

Republic	的	All-in-One	Recycling™	（一体化回收）计划可
让您的工作更加轻松
无论您是在经营企业还是在管理多户住宅，回收都是您工作的一部分。Republic 
Services	可进行免费的废弃物评估并为您创建	All-in-One Recycling™	计划，从而帮
助您更轻松地完成相关工作。借助这个计划，您可以确保获得合适您需要的容器和

适当的服务水平。Republic Services	还可以提供室内容器、海报和其他工具。如果
您对自己的企业或多户住宅回收计划有任何疑问，或希望作出改变或提出改进意
见，请拨打	800-299-4898	联系	Republic Services。
根据州法律《议会法案第	341	号》(AB 341)	规定，每周产生	4	立方码或更多废

弃物的企业和多户住宅，必须对废弃物进行回收。

Organic waste recycling program
On October 1, 2017, Republic Services kicked off Rosemead’s new Organic 
Waste Recycling program. Under Assembly Bill 1826, businesses and apartment 
complexes that generate 4 or more cubic yards of organic waste per week must 
have an Organic Waste Recycling program. Republic Services has contacted and 
visited local businesses to help them put organic waste recycling programs in 
place. For more information, please contact Republic Services at 800-299-4898.

Republic’s All-in-One Recycling™ 
plan will make your job easier
Whether you are running a business or managing a multi-family property, recy-
cling is part of your job. Republic Services can help make that part of your job 
easier by performing a free waste assessment and creating an All-in-One Recy-
cling™ plan for you. With this plan, you can make sure that you have the right con-
tainers and the right levels of service. Republic can also provide indoor containers, 
posters, and additional tools. If you have questions about your business or multi-
family recycling program or wish to make changes or improvements, call Republic 
Services at 800-299-4898.

Under state law AB 341, recycling is mandatory for businesses that generate 
4 or more cubic yards of waste per week and multi-family properties with five or 
more units.

4th of July Parade & Celebration
Rosemead Park’s Carnival • Food Vendors

Wednesday, July 4 • 10 a.m. to 10 p.m.

Desfile y celebración del 4 de julio
Carnaval en el parque Rosemead • Proveedores de alimentos

Miércoles, 4 de julio • 10 a.m. a 10 p.m.

7	月	4	日，独立日游行与庆祝活动
罗斯米德公园的嘉年华		•	食品摊位

7	月	4	日，星期三 • 上午	10	点至晚上	10	点

Diễu Hành và Tôn Vinh Ngày Quốc Khánh  
Mỹ, 4 tháng Bảy

Rosemead Park’s Carnival • Các Quầy Bán Đồ Ăn Uống
Thứ Tư, ngày 4 tháng Bảy • 10 giờ sáng đến 10 giờ tối:
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During the first quarter of 2018, Republic 
Services customers donated 91 tons of edible 
food to Food Finders. That food created more 
than 152,255 meals! If your business would 
like to learn more about or begin donating 
edible food through this partnership, please 
call Republic Services at 562-347-4100. In 
addition to helping feed hungry people, food 
donation can help your business meet the 
requirements of Assembly Bill 1826, which 
mandates food waste reduction and organics 
recycling.

Trong ba tháng đầu tiên của năm 2018, các khách hàng Republic 
Services đã quyên tặng 91 tấn thực phẩm có thể ăn được cho 
Food Finders. Lượng thực phẩm đó giúp tạo ra hơn 152,255 bữa 
ăn! Nếu cơ sở thương mại của quý vị muốn tìm hiểu thêm về 
quyên tặng thực phẩm có thể ăn được thông qua chương trình 
hợp tác này, vui lòng gọi Republic Services tại số 562-347-4100. 
Không những giúp đưa đồ ăn đến cho những người có nhu cầu, 
việc quyên tặng thực phẩm còn giúp cơ sở thương mại của quý 
vị hội đủ các điều kiện của Dự Luật Quốc Hội 1826, quy định bắt 
buộc tái chế rác hữu cơ và giảm rác thực phẩm.

2018	年第一季度，Republic Services 的客户向	
Food Finders	捐赠了	91	吨可食用食品。这些食
品做出了	152,255	份以上的餐食！如果您的企业
希望了解更多详情或希望以这一合作伙伴关系的
形式捐赠可食用食品，请拨打	562-347-4100	联系	Republic Services。
除了帮助饥饿人口，食品捐赠还可以帮助您的企业满足《议会法案第	
1826	号》提出的要求，即减少食品浪费并进行有机物回收。

Durante el primer trimestre de 2018, los 
clientes de Republic Services donaron 
91 toneladas de alimentos en buen 
estado a Food Finders. ¡Esos alimentos 
crearon más de 152,255 comidas! Si su 
empresa está interesada en conocer 
más sobre la donación de alimentos en 
buen estado a través de esta asociación, 
comuníquese con Republic Services al 
562-347-4100. Además de contribuir a 
alimentar a las personas necesitadas, la 
donación de alimentos puede ayudar a 
su empresa a cumplir con los requisitos 
del proyecto de ley 1826, el cual estipula 
la disminución del desperdicio de 
alimentos y el reciclaje de residuos 
orgánicos.

There will be no waste and recycling service on 
these holidays. If your service day is on or after 
the holiday, your pickup service will be delayed by 
one day.

•  Independence Day – Wednesday, July 4, 2018
•  Labor Day – Monday, September 3, 2018 

节假日收集时间表
以下节假日期间不提供废弃物收集和回收服务。如
果您的服务日在以下节假日当天或之后，您的取件
服务将顺延一天。
•		独立日	–	2018	年	7	月	4	日，星期三
•		劳动节		–	2018	年	9	月	3	日，星期一

Horario de recolección en días festivos
No habrá servicio de recolección de residuos 
ni reciclaje en estos días festivos. Si el día de 
servicio que le corresponde coincide con un día 
festivo, o sigue después de este, su servicio se 
retrasará un día.

• Día de la Independencia - miércoles, 4 de 
julio de 2018

• Día del Trabajador - lunes, 3 de septiembre 
de 2018

Lịch Thu Rác Ngày Lễ
Sẽ không thu rác thường và rác tái chế vào các 
ngày lễ này. Nếu ngày thu rác của quý vị rơi vào 
ngày lễ hoặc sau ngày lễ, chúng tôi sẽ thu rác của 
quý vị trễ hơn một ngày.

•  Ngày Lễ Độc Lập – Thứ Tư, ngày 4 tháng Bảy, 
2018

•  Ngày Lễ Lao Động – Thứ Hai, ngày 3 tháng 
Chín, 2018

Credit: Alex Zotoff | iStock | Getty Images Plus

Disminuya los 
carritos de compra 
abandonados en 
Rosemead.
En Rosemead, es ILEGAL retirar los 
carritos de compra de los estacio-
namientos y centros de compras. 
Retirar un carrito de compras de 
las instalaciones de la tienda se 
sanciona con una multa de $50. La 
segunda vez ocasionará una multa 
de $100. Para reportar los carritos 
de compra abandonados, llame al 
800-252-4613 o al 626-569-2262.

Giảm tình trạng xe đẩy 
mua hàng bị bỏ không 
ở Rosemead
Ở Rosemead, LUẬT PHÁP NGHIÊM 
CẤM lấy xe đẩy mua hàng ra khỏi bãi 
đậu xe và các trung tâm mua sắm. Ai 
lấy xe đẩy mua hàng ra khỏi khuôn 
viên tiệm sẽ bị phạt tiền $50. Lần vi 
phạm thứ hai sẽ bị phạt tiền $100. 
Để báo cáo xe đẩy mua hàng bị bỏ 
không, vui lòng gọi số 800-252-4613 
hoặc 626-569-2262.

减少罗斯米德被遗弃的购物
车
在罗斯米德，将购物车从停车场和购
物中心带走属于违法行为。将购物车
从店铺带走会被处以	50	美元的罚款。
第二次违规将被处以 100	美元的罚
款。如需报告被遗弃的购物车，请拨
打	800-252-4613	或 626-569-2262。

Reduce abandoned 
shopping carts in 
Rosemead
In Rosemead, it is ILLEGAL to remove 
shopping carts from parking lots and 
shopping centers. Removal of a shop-
ping cart from store premises is pun-
ishable by a $50 fine. A second offense 
will result in a $100 fine. To report 
abandoned shopping carts, please call 
800-252-4613 or 626-569-2262.

Credit: LightFieldStudios | 
iStock | Getty Images Plus

Bảo đảm là các thùng đựng rác 
tái chế của quý vị luôn TRỐNG, 

SẠCH SẼ và KHÔ RÁO.

Asegúrese de que sus artículos 
reciclables siempre estén 
VACÍOS, LIMPIOS & 

SECOS.
确保您的可回收物品始终保持清
空、清洁和干燥的状态。

Holiday  
Schedule



We want your suggestions,  
questions and comments!

Republic Services
12949 East Telegraph Rd. 

Santa Fe Springs, CA  90670
(800) 299-4898

http://local.RepublicServices.com/site/ 
los-angeles-ca

Rác xanh là gì?
• Rác sân vườn, chẳng hạn như cây cỏ 

xén, bụi cây, cỏ, cành cây xén tỉa từ 
bụi cây hoặc cây lớn 

• Rác gỗ chưa xử lý, chẳng hạn như 
cành cây và gốc cây

• Các vật liệu tương tự mà gia chủ tạo 
ra từ sân cỏ và vườn hay các hoạt 
động thương mại, hoặc các hoạt 
động không liên quan đến gia cư

Vứt bỏ an toàn tàn tro và than nóng
Đừng bao giờ bỏ tàn tro và than vào thẳng trong thùng rác của quý vị. 
Vứt bỏ vật liệu không đúng cách có thể gây hỏa hoạn và ảnh hưởng 
đến sự an toàn cũng như sức khỏe của nhân viên lái xe chở rác, các 
nhân viên tại cơ sở xử lý rác và rác tái chế, và công chúng.

Than và tàn tro có thể vẫn giữ nhiệt đủ để bắt cháy trong nhiều 
giờ thậm chí nhiều ngày sau khi quý vị nghĩ là lửa đã tắt. Để bảo đảm 
an toàn, hãy coi tất cả đều là tàn tro và than nóng. Làm theo các quy 
định hướng dẫn sau đây về vứt bỏ rác an toàn:

•  Để than cháy hết hoàn toàn và để tro nguội trong ít nhất 48 giờ 
đồng hồ.

•  Bọc tro trong giấy tráng nhôm chuyên dụng và bỏ vào trong 
thùng rác thường. (Để thùng rác ở ngoài trời.)

•  Nếu quý vị phải vứt bỏ tàn tro trước khi nguội hoàn toàn, hãy 
ngâm vào trong nước và sau đó bọc bằng giấy tráng bạc chuyên 
dụng.

•  Bảo đảm không để bất kỳ vật liệu dễ bắt cháy nào khác ở gần.
•  Đừng bỏ tro và than vào trong thùng đựng rác tái chế và/hoặc 

thùng đựng rác sân vườn của quý vị.
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Please recycle after reading.

¿Qué son los desechos agrícolas?
• Residuos del patio, tales como 

recortes de vegetación, arbustos, 
maleza, césped, recortes de árboles 
y podas

• Residuos de madera no tratada, 
tales como ramas y tocones

• Materiales similares generados por 
propietarios residenciales de sus 
céspedes y jardines o de actividades 
comerciales o no residenciales

什么是绿色垃圾？
•	庭院里的垃圾，如砧木、灌木、灌木
丛、草坪、修剪下来的树枝和枝叶

•	未经处理的木材废弃物，如树枝和树
桩

•	房主在修剪草坪、整理花园或进行商
业或非住宅活动时产生的类似材料

Green  
waste 

goes into 
your green 
yardwaste 
container.

Los 
desechos 

agrícolas van en 
su contenedor 

verde de 
residuos del 

patio.

将绿色垃	
圾放入您的	
绿色庭院废	
			弃物容器。

Rác xanh  
bỏ vào trong 

thùng đựng rác 
sân vườn màu 
xanh lá cây của 

quý vị.

Desecho seguro de cenizas y carbón calientes
Los carbones y cenizas nunca se deben colocar directamente en su contenedor de 
basura. Los materiales desechados incorrectamente pueden constituir un riesgo de 
incendio y poner en peligro la seguridad y la salud del conductor del camión, los traba-
jadores de las instalaciones de reciclaje y el público.

El carbón y las cenizas pueden permanecer suficientemente calientes para encender 
un fuego durante muchas horas, tal vez días después de que usted considere que el 
fuego se ha extinguido. Como precaución de seguridad, trate todo el carbón y las cenizas 
como si estuvieran calientes. Observe estas pautas para el desecho seguro:

• Permita que el carbón se queme por completo y deje que las cenizas se enfríen al 
menos 48 horas.

• Envuelva las cenizas frías en papel de aluminio de alta resistencia y colóquelas en su 
contenedor de basura. (Mantenga el recipiente al aire libre.)

• Si necesita deshacerse de las cenizas antes de que se enfríen completamente, empá-
pelas en agua y colóquelas en papel de aluminio de alta resistencia.

• Compruebe que no haya otros materiales combustibles cercanos.
• No coloque las cenizas ni el carbón en sus contenedores de reciclaje ni en los de 

residuos del patio. 

安全处理热灰和热炭
严禁将热炭和热灰直接放入废物容器中。废弃
材料处置不当可能会引起火灾，进而危害卡车
驾驶员、废弃物和回收设施工作人员以及公众
的安全和健康。
热炭和热灰可能会残留足以引发火灾的热

能，并在您认为火已熄灭后的几个小时或许几
天内“死灰复燃”。为安全起见，请将所有热
炭和热灰视为高温热源。为安全处理，请遵循
以下指南：
•		让煤炭完全燃尽，并让热灰至少冷却	48	小
时。

•		使用耐用的铝箔包裹热灰并将其放入您的废
弃物容器中。（将容器置于室外。）

•		如果您必须在热灰完全冷却之前将其弃置，
请将其浸入水中，然后将其包裹在耐用的铝
箔中。

•		请确保附近没有其他易燃材料。
•		切勿将热灰和热炭放入回收容器和/或庭院
废弃物容器中。

Charcoal and ashes should never be placed directly into your waste 
container. Improperly discarded material can pose a fire risk and jeop-
ardize the safety and health of the truck driver, waste and recycling 
facility workers, and the public.

Charcoal and ashes can remain hot enough to start a fire for many 
hours, perhaps days, after you think the fire is out. As a safety precau-
tion, treat all charcoal and ashes as hot. Follow these guidelines for safe 
disposal:

•  Allow coals to burn out completely and let ashes cool at least 48 
hours.

•  Wrap ashes in heavy-duty aluminum foil and place them in your 
waste container. (Keep container outdoors.)

• If you must dispose of ashes before they are completely cooled, 
soak them in water and then wrap them in heavy-duty foil.

•  Be sure there are no other combustible materials nearby.
•  Do not place ashes and charcoal in your recycling and/or 

yardwaste containers. 

Safe disposal for hot 
ashes and charcoal
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Recortes de árboles
修剪下来的树枝

Cành lá xén tỉa từ bụi cây và 
cây nhỏ

Hojas • 树叶
Lá

Ramas y tocones
树枝和树桩	•	Cành cây và gốc cây

Podas • 枝叶
Cành lá xén tỉa từ cây lớn

Recortes de césped
剪下的草屑	

Cỏ xén


