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ỐNG HÚT BẰNG NHỰA
DÙNG MỘT LẦN

Ống hút nhựa có đầu múc

Ống hút nhựa

Bất kỳ ống hút nào làm bằng, hay gồm có nhựa có nguồn
gốc từ nhiên liệu hoá thạch và/hay nhựa có thể làm phân
ủ được thiết kế sử dụng một lần rồi bỏ, hay một số lần hạn
chế, trước khi đem vất bỏ.
Người cần ống hút dùng một lần vì tình trạng khuyết tật
hay nhu cầu sức khoẻ được miễn áp dụng. Việc miễn
trừ cũng sẽ được áp dụng cho những sản phẩm đóng
gói sẵn và kèm ống hút theo thí dụ như ống hút kẹp vào
các hộp sữa hay hộp nước trái cây.

THAY THẾ RÁC THẢI
Muốn biết thêm thông tin, xin vào trang mạng
replacethewaste.sa.gov.au
In trên giấy tái chế 100%, xin tái chế biến sau khi sử dụng.

Ống hút nhựa bẻ cong được

Ống hút nhựa màu đen

Ống hút lớn cho thức uống bubble tea

Nĩa nhựa (PLA) làm phân ủ được

QUE KHUẤY BẰNG NHỰA
SỬ DỤNG MỘT LẦN
Bất kỳ que khuấy nào làm từ, hay gồm có nhựa có
nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch hay nhựa làm
phân ủ được được thiết kế để sử dụng một lần hay
một số lần giới hạn trước khi vất đi.

Dao nĩa bằng nhựa

DAO NĨA NHỰA DÙNG MỘT LẦN

Que khuấy thức uống bằng nhựa
hay nhựa làm phân ủ được (PLA)

Bất kỳ vật dụng nào có thể dùng để ăn như muỗng, nĩa, dao, vật dụng
đầu nĩa đầu muỗng (spork), vật dụng vừa là nĩa, dao, muỗng (splayd)
và đũa được chế tạo để sử dụng một lần hay một số lần hạn chế trước
khi vất đi. Dao nĩa gắn vào những sản phẩm đóng gói sẵn thí dụ như
muỗng nhựa gắn vào hủ ya-ua được miễn áp dụng luật này.
Muỗng múc kem bằng nhựa

