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TÁI SỬ DỤNG
Doanh nghiệp của quý vị có thể quảng bá
và bán các thứ thay thế sử dụng lại được
hay không? Ngày càng có thêm nhiều sản
phẩm chế tạo bằng những vật liệu sử dụng
lại được như thuỷ tinh, si-li-côn, tre, ti-tan,
inox, sứ và nhựa bền sử dụng lại được.
Giờ đây các doanh nghiệp có thể sử dụng
các thứ thay thế có thể rửa, sử dụng lại
được và chi phí hiệu quả.

ẢN P HẨM

Ống hút thủy tinh

Dao nĩa gỗ sử dụng lại được

Ống hút tre
Ống hút kim loại

Đũa sử dụng lại được
Ống hút si-li-côn

Dao nĩa nhựa sử dụng lại được

THAY THẾ RÁC THẢI
Muốn biết thêm thông tin,
xin vào trang mạng
replacethewaste.sa.gov.au

Ống hút kim loại với phần nối si-li-côn

Ống hút kim loại đầu cong
Dao nĩa kim loại

DÙNG XONG RỒI BỎ
Nếu quý vị phải sử dụng những
thứ dùng một lần rồi bỏ, hãy đặt
mua những sản phẩm thay thế
cho sản phẩm nhựa dùng một lần.
Hãy nói chuyện với nhà cung cấp
để xem họ có những thứ gì hay
liên lạc với Green Industries SA
để xin bản danh sách Những nhà
Cung cấp các Sản phẩm Thay thế.
Hãy tìm những sản phẩm có thể
làm phân ủ không có nhựa.
Những sản phẩm có thể làm
phân ủ nên bỏ vào các thùng
rác màu xanh lục để có thể ủ
phân một cách hiệu quả tại các
cơ sở thương mại.
Những thứ thay thế bao gồm
ống hút làm từ giấy đã được xác
nhận, tre hay các phó sản như
cây mía (hãy cẩn thận khi có
một số nhà cung cấp mô tả PLA
(Polyactic Acid) như là cây mía).
Dao nĩa và que khuấy có thể làm
từ gỗ hay tre.

TRÁNH RÁC THẢI
VÀ GIẢM BỚT CHI PHÍ

Ống hút làm từ rơm lúa mì

Giảm thiểu chi phí chuyển qua
những thứ thay thế không phải là
nhựa bằng cách giảm bớt số lượng
sản phẩm sử dụng. Bằng cách
giảm sử dụng những thứ không
cần thiết cung cấp cho khách hàng,
quý vị sẽ tiết kiệm tiền bạc và tránh
lãng phí các tài nguyên.

DAO NĨA
•
Ống hút giấy

•

Đ
 ặt dao nĩa lấy đi xa tầm tay
của khách hàng.
C
 hỉ cung cấp dao nĩa khi
được hỏi xin.

ỐNG HÚT
•
•

Dao nĩa gỗ dùng một lần rồi bỏ

Đũa gỗ dùng một lần rồi bỏ

In trên giấy tái chế 100%, xin tái chế biến sau khi sử dụng.

Đ
 ể ống hút xa tầm tay khách
hàng, chẳng hạn như ở phía
sau hay bên dưới quầy hàng.
H
 uấn luyện cho nhân viên chỉ
cung cấp ống hút khi được
yêu cầu hay cho các thức
uống cần có ống hút.

QUE KHUẤY
•

•

Đ
 ối với những người ăn trong
tiệm, dùng các que khuấy
thức uống rửa được, sử dụng
lại được.
Đ
 ối với thức ăn mang đi, cân
nhắc xem những que này có
cần thiết hay không. Nếu cần
thiết, chỉ cung cấp khi được
yêu cầu.

