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Đổ rác bất hợp pháp
Báo cáo tình trạng đổ rác bất hợp pháp
Giữ cho thành phố của chúng ta luôn sạch đẹp bằng cách báo cáo tình trạng
đổ rác bất hợp pháp:
Hãy gọi: (408) 535-3500
Nếu quý vị nhìn thấy tình trạng đổ
rác ra nơi công cộng như vỉa hè
hoặc đường phố

Nếu quý vị nhìn thấy tình trạng đổ
rác đang diễn ra

Online: My San Jose
Ứng dụng điện thoại: My San Jose
•
•

Apple App Store
Google Play

Hãy gọi: (408) 277-8900

Hãy giúp chúng tôi phát hiện những người đổ rác bừa bãi
Quý vị có ảnh, video và biển số xe của những người đổ rác bừa bãi? Hãy gửi email đến
reportdumpers@sanjoseca.gov.

Tiền phạt
Vứt các loại rác thải lớn bừa bãi là hành động bất hợp pháp
Người bị bắt gặp đổ rác bất hợp pháp có thể bị phạt:
Vi phạm
Lần 1
Lần 2
Lần 3 trở lên

Tiền phạt
2.500 USD
5.000 USD
10.000 USD mỗi lần

Việc để các vật dụng cũ ở vỉa hè và gắn bảng “Miễn Phí” là hành
động đổ rác bất hợp pháp. May mắn là quý vị có thể lấy lịch hẹn thu
gom các vật dụng phế thải miễn phí.

Xả Rác so với Đổ Rác Bất Hợp Pháp
Xả rác là xả một lượng rác nhỏ gây ô nhiễm đường phố và sông suối. Thành phố đã
đặt hơn 850 thùng rác công cộng (PLC) tại các khu vực đi bộ để giữ cho San José
luôn sạch đẹp. Cần phân loại rác thải vào các PLC này để thu được rác có thể tái chế
và rác hữu cơ. Để báo cáo PLC bị phá hoại hoặc hư hỏng, vui lòng điền vào Mẫu yêu
cầu bảo dưỡng thùng rác công cộng (PLC).
Tình trạng đổ rác bất hợp pháp xảy ra khi một lượng rác lớn như đồ đạc, thiết bị và
rác thải nguy hiểm bị thải ra, thay vì thải bỏ chúng đúng cách. Rác thải sẽ kéo thêm
các hoạt động thải rác và tội phạm khác, làm giảm giá trị kinh tế và gây ảnh hưởng
đến sức khỏe và an toàn.
Tìm hiểu thêm về các nỗ lực của chúng tôi để loại bỏ và ngăn ngừa đổ rác bất hợp pháp.
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Lời khuyên cho doanh nghiệp
Nếu tình trạng thải rác bất hợp pháp xảy ra tại cơ sở của quý vị, hãy gọi đến Republic Services theo số
(408) 432-1234 để yêu cầu thu gom rác và nhận thông tin về dịch vụ khóa cho thùng rác của quý vị. Bên
cạnh dịch vụ khóa, để ngăn ngừa đổ rác bất hợp pháp:
• Giữ khu vực đổ rác sạch sẽ – khu vực đổ rác bẩn sẽ thu hút nhiều rác hơn
• Lắp camera và đèn kích hoạt bằng chuyển động
• Đặt biển “No Dumping” (Cấm đổ rác) và “Cameras in Use” (Đang quay Camera).
• Đọc Các Câu Hỏi Thường Gặp về Đổ Rác Bất Hợp Pháp cho Doanh Nghiệp để biết thêm thông
tin

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Đổ Rác Bất Hợp Pháp
Đọc Các Câu Hỏi Thường Gặp dành cho:
• Cư dân
• Doanh nghiệp
• Quản lý chung cư
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