Nội dung phối hợp thu hồi
thức ăn thừa của hộ gia đình
1. Thành phố Đài Bắc đã thu hồi toàn diện thức ăn thừa của gia
đình. Kính mong mọi người phối hợp phân loại thu hồi.
2. Mọi người hãy thu hồi phân loại thức ăn thừa của gia đình
thành “Thức ăn thừa ủ phân (không nuôi lợn)” và “Thức ăn
thừa nuôi lợn”.
3. Thứ lợn có thể ăn để làm thức ăn nuôi lợn, thứ không thể
ăn thì để ủ phân (không nuôi lợn).
4. Thời gian, địa điểm thu hồi thức ăn thừa trùng với thời gian địa
điểm vận chuyển thu hồi rác thông thường.
5. Khi thu hồi thức ăn thừa, không được để lẫn rác với chất khác
vào trong thức ăn thừa.Người vi phạm sẽ bị phạt từ 1200-6000
theo quy định.
6. Hãy gạn hết nước trước khi thu hồi thức ăn thừa, tận dụng
dụng cụ như thùng đựng thức ăn thừa để đựng, khi xe rác tới
hãy phân loại đổ vào thùng đựng “thức ăn thừa nuôi lợn” và
“thức ăn thừa ủ phân (không nuôi lợn)”.
7. Nếu sử dụng túi ni lông đựng thức ăn thừa, thì sau khi đổ thức
ăn thừa ra, hãy vứt túi ni lông bẩn vào trong xe rác hoặc thùng
rác.
8. Ăn bao nhiêu, nấu bấy nhiêu, không lãng phíthức ăn, như vậy
thức ăn thừa có thể bớt đi.
9. Cơm và thức ăn không dùng nữa hãy nhanh chóng dọn dẹp thu
hồi.

Bảng phân loại thức ăn thừa của hộ gia đình
Các hộ gia đình trong thành phố phối hợp thu hồi thức ăn thừa, xin hay
thực hiện theo nguyên tắc phân loại “Thức ăn sống để ủ phân, thức ăn
chín có thể nuôi lợn, nếu không thể phân biệt rõ ràng thì toàn bộ đem ủ
phân”. Nếu muốn phân loại kỹ hơn nữa hãy tham khảo bảng sau:
Phân loại và giải thích thức ăn thừa dễ
lẫn lộn
Thức ăn Thức ăn, thực phẩm trong gia đình không 1. Thịt sống, nội tạng sống, lá rau
thừa
dùng đến nữa chỉ cần người có thể ăn, chưa
sống, hoa quả.
Giải thích: Trại nuôi lợn sau khi nấu
nuôi
bị rữa nát, mốc, bất kể sống, chín đều
chín bằng nhiệt độ cao vẫn có thể
lợn
được.
dùng cho lợn ăn, tiêu hóa.
2. Thực phẩm quá hạn (ngoài dầu
muối, chất đã chua thối rữa nát).
Giải thích: Thực phẩm còn chưa bốc
mùi chua, mốc, sau khi thu hồi đun
diệt khuẩn ở nhiệt độ cao vẫn có thể
cho lợn ăn.
1. Hột quả (hột nhãn, hột vải, hột
Thức ăn Những thứ hữu cơ người không thể ăn
đào…), Vỏ quả (vỏ quả quýt, cam,
thừa ủ
được.
táo, nhãn, vải…)
phân
2. Vỏ thức ăn (vỏ ngoài của tôm, cua,
(không
ngao.. vỏ lạc, vỏ củ ấu)
nuôi lợn)
Giải thích: sau khi đun xong, lợn vẫn
không thể ăn được, không thích hợp
để nuôi lợn.
3. Lá cây, loại hoa, bã ( bã lá chè, bã cà
phê, bã mía, bã thuốc bắc)
Giải thích: Không thể nuôi lợn, nhưng
có thể ủ phân tái sử dụng.
4. Xương nhỏ như gà, vịt.. và xương
to như lợn, bò, dê
Giải thích: xương không dễ dàng tán
nhỏ hoàn toàn, lợn không thể nuốt
được.
5. Lẫn lộn lượng lớn thức ăn ủ phân
hoặc đã bị chua bốc mùi rữa nát.
Rác
Không thể nuôi lợn và ủ phân
1. Cát để chuồng mèo
không thể
Giải thích: Không phải thức ăn thừa,
thu hồi
có lẫn phân động vật, có nỗi lo về an
toàn vệ sinh. Do đó không thu hồi,
hãy xử lý lẫn với rác thông thường.
2. Thức ăn, muối, dầu ăn quá hạn.
Giải thích: Muối và dầu ảnh hưởng
tới việc ủ phân và chất lượng, không
thuộc thức ăn thừa.(dầu ăn bỏ đi
thuộc loại rác thu hồi nói chung, có
thể dùng lọ đựng và ghi chú là dầu
thực phẩm rồi gửi cho xe thu hồi rác)
Loại

Nguyên tắc phân loại

1. Xin hãy bỏ bao bì bên ngoài khi thu hồi thức ăn thừa, không được để lẫn

những thứ khác như đũa, thìa, tăm, giấy ăn… và rác loại khác vào trong
thức ăn thừa.
2. Vỏ dừa, vỏ sầu riêng sau khi được Cục thu hồi còn cần xử lý nhỏ vụn riêng,
xin hãy đựng vào túi riêng rồi gửi cho xe rác thu hồi vận chuyển miễn phí,
không được để lẫn trong thức ăn thừa và rác.
3. Nếu có điều gìkhông rõ về việc thu hồi và phân loại thức ăn thừa, hãy gọi
điện tới số 2720-8889 máy nhánh 7291.

