Có hiệu lực tháng 7 năm 2022

Trạm trung chuyển Rác Thải
Điều cần biết

Các trạm trung chuyển của Metro
cung cấp nhiều dịch vụ tái chế, thu
hồi và tiêu hủy. Có thắc mắc?
Truy cập oregonmetro.gov/
garbage hoặc gọi 503-234-3000

PHÍ LOẠI BỎ CHO MỖI TẤN ĐỐI
VỚI TẢI TRỌNG ĐƯỢC CHE ĐẬY *
Rác/rác thải
phí tối thiểu

$123,45
$35,00

Gỗ vụn/mảnh vụn hỗn hợp, gỗ pha
$123,45
phí tối thiểu
$35,00
Gỗ sạch
phí tối thiểu

$67,31
$26.00

Chất hữu cơ trong nhà
phí tối thiểu

$83,38
$29.00

Các mảnh vụn sân vương sạch
$56,00
phí tối thiểu
$25.00

Các chất thải hữu cơ thương mại **
$70,80
phí tối thiểu
$26,00

Phí tối thiểu áp dụng cho tải trọng lên
đến 300 pound. Tải trọng hơn 300 lbs
được tính tỷ trọng của phí mỗi tấn,
cộng với phí giao dịch $4,25 mỗi lần
chở đối với cân tự động hoặc $18 mỗi
tải cho cân.
*Phí bổ sung sẽ được thêm vào cho
các tải không có mái che.
** Chất hữu cơ thương mại và hàng
được vận chuyển bằng xe sơ mi rơ
mooc không được chấp nhận tại
Metro South.

Metro Trung Tâm

6161 NW 61st Ave., Portland
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hằng ngày
Giờ cho chất thải nguy hại hộ gia
đình:
9h sáng đến 4h tối.
Đóng cửa vào Chủ Nhật

SỰ AN TOÀN
Metro cam kết cung cấp một nơi xử lý an toàn. Chúng tôi yêu cầu mọi
người luôn làm theo chỉ dẫn của nhân viên và di chuyển an toàn xung
quanh cơ sở. Khách tới có hành cơ sở một cách quấy rối hoặc gây nguy
hiểm cho nhân viên hoặc khách hàng có thể bị đuổi khỏi cơ sở.

LỆ PHÍ ĐỂ TRẢ CHO VIỆC GÌ?

Phí bao gồm các chi phí cung cấp việc
xử lý an toàn và cải tạo vật liệu và
được điều chỉnh hàng năm. Phí chi trả
cho các chương trình giảm thiểu chất
thải, thúc đẩy tái chế và dọn dẹp các
bãi rác bất hợp pháp.
Đối với mỗi tấn được thải bỏ, khoản
phí $1 tài trợ cho các hoạt động cải
tiến cộng đồng nhằm mang lại lợi ích
cho những người sống hoặc làm việc
gần các trạm trung chuyển Metro.

GIẢM CHI PHÍ XỬ LÝ BẰNG CÁCH:
Phân loại đồ tái chế của bạn Được
giảm giá đến 3 đô la cho việc tái chế
100 pound vật liệu hoặc 6 đô la hoàn
tiền cho việc tái chế hơn 100 pound.
Giảm số lượng chuyến đi
Tải trọng lớn hơn sẽ rẻ hơn theo cân
nặng, vì vậy hãy tiết kiệm tiền bằng
cách kết hợp các chuyến đi.
Che phủ tải trọng
Các tải trọng không có nắp che được
tính thêm $25 mỗi tấn (thêm $4-5 cho
tải trọng tối thiểu, tùy thuộc vào loại
tải).Chất thải không có mái che là một
mối nguy hiểm và có thể bị phạt khi
xả rác.

Trạm trung chuyển Nam Metro
2001 Washington St., Oregon City
7h sáng đến 7h tối hằng ngày
Giờ cho chất thải nguy hại hộ gia
đình:
9h sáng đến 4h tối mỗi ngày

Các trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải nguy hại hộ gia đình
đóng cửa vào Lễ Tạ ơn, Lễ Giáng sinh và Ngày đầu năm mới.

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
TRONG GIA ĐÌNH

Metro chấp nhận các hóa chất gia
dụng, bao gồm hóa chất hồ bơi và
spa, sơn,thuốc trừ sâu, dung môi, pin
và bóng đèn huỳnh quang tại các cơ
sở xử lý chất thải nguy hại gia đình.
Tách các vật liệu này ra khỏi rác và
tái chế, xử lý tại cơ sở xử lý chất thải
nguy hại hộ gia đình, không phải trên
sàn trạm trung chuyển.
Vật sắc nhọn dùng trong y tế (chẳng
hạn như ống tiêm, ống tiêm tĩnh
mạch với kim và lưỡi dao mổ) được
chấp nhận khi vứt bỏ trong thùng
đựng vật nhọn màu đỏ được nhà
nước chứng nhận.
Các hộ gia đình được miễn phí xử lý
chất thải nguy hại. Doanh nghiệp phát
sinh chất thải nguy hại phải trả phí.
Doanh nghiệp phát sinh chất
thải nguy hại phải trả phí. Thông
tin thêm: oregonmetro.gov/
businesshazwaste

Cách thức Thanh toán
Chấp nhận tiền mặt, Visa, MasterCard,
Discover và American Express, thẻ ghi
nợ, Apple Pay, Google Pay và séc. Séc
cá nhân yêu cầu giấy phép lái xe hợp lệ
khớp với séc.
Người ký phải có mặt

NHỮNG THỨ NÀO ĐƯỢC CHẤP
NHẬN
Thuyền và các xe cắm trại
$123,45/tấn | Phí tối thiểu: $35
Trong những điều kiện nhất định,
thuyền và người cắm trại được chấp
nhận. Các thùng nhiên liệu và các
thiết bị phải được loại bỏ. Thuyền
phải dưới 12 feet chiều dài và 8
feet chiều rộng. Nhận lều trại không
có khung. Xe cắm trại sản xuất sau
2004 bắt buộc phải qua thử nghiệm
amiăng..
Cây thông Noel
$18 mỗi cây
Loại bỏ tất cả các đồ trang trí. Cây
thông noel có đính tuyết giả được coi
là rác.
Thiết bị làm mát
$30 cho mỗi thiết bị
Điều này bao gồm tất cả các thiết bị
được chế tạo để chứa chất làm mát,
chẳng hạn như máy điều hòa không
khí, tủ đông và tủ lạnh. Các thiết bị
khác, nếu được tách khỏi thùng rác,
có thể được chấp nhận miễn phí. Xem
mục“Tái chế Miễn phí”.
Lốp xe du lịch
Mức thu tối thiểu:
$18 cho lốp đầu tiên
Mỗi lốp thêm:
$2 giảm giá vành hoặc $4 trên vành
Tách lốp xe khỏi rác. Khi phí mỗi lốp
xe vượt quá mức phí đổ rác tối thiểu
($35), các tải trọng sẽ được cân và
tính tỷ lệ rác. Giới hạn 15 lốp/ ngày
cho mỗi khách hàng.

Dây cột đường rầy
123,45 USD/tấn | Phí tối thiểu $35
Các dây buộc đường sắt 4 feet hoặc
ngắn hơn được chấp nhận với số
lượng nhỏ từ các khách hàng phi
thương mại.
Các dây buộc đường sắt dài hơn 4
feet không được chấp nhận.
Xốp

TÁI TẠO MIỄN PHÍ
•

Nhôm- Rửa sạch các can nhôm.

•

Thiết bị- Máy rửa bát bằng kim loại,
máy nước nóng, máy giặt, máy sấy,
bếp. Không cho phép thiết bị nhựa.

•

Pin- Bao gồm ô tô, pin sạc và pin
kiềm. Bỏ pin bị chảy nước vào đồ
đựng kín.

•

Bìa cát tông gợn sóng

•

Đồng và kim loại đen

•

Điện tử- Máy tính CPU, màn hình,
tivi, máy tính xách tay, bàn phím,
chuột và máy in để bàn được chấp
nhận miễn phí. Giới hạn bảy món
cho mỗi chuyến đi.

•

Chai và lọ thủy tinh Rửa sạch và
phân loại theo màu. Riêng nắp kim
loại được tái chế bằng lon thiếc.

•

Tạp chí và báo giấy- Không được cột
dây hoặc bỏ túi.

•

Hàng rào bằng dây kim loại- Một số
có thể được chấp nhận để tái chế.
Hàng rào phải được cuộn gọn gàng
và không được chứa vật liệu khác,
chẳng hạn như thanh nhựa và bê
tông. Dây thép gai được nhận làm
rác.

•

Dầu máy và chất chống đông- Phải
đựng trong thùng chứa 5 gallon
hoặc nhỏ hơn, không thể vỡ có nắp
vặn. Giới hạn 20 gallon cho mỗi
khách hàng mỗi ngày.

•

Bình sữa nhựa, bình sữa có cổ hoặc
ren mở- Tháo nắp, rửa sạch và làm
phẳng.

•

Hộp nhựa- Hộp đựng như sữa chua,
bơ thực vật và bồn kem chua, cát vệ
sinh cho mèo và xô đựng bột giặt,
và chậu ươm cứng. Rửa sạch thùng
chứa và tháo tay cầm bằng kim loại
để tái chế với phế liệu

•

Kim loại: Tái chế bằng chai, lọ nhựa.
Có thể bao gồm nắp nhựa và tay
cầm bằng nhựa.

•

Hàng rào bằng dây kim loại- Một số
có thể được chấp nhận để tái chế.

•

Lon thiếc

Phí cố định $18, chỉ có tại Metro
South. Tách xốp ra, rửa sạch cặn thức
ăn và loại bỏ tất cả băng và nhãn.
Mảnh vụn vườn và gỗ
Làm sạch mảnh vụn sân vườn:
$56/ tấn | Phí tối thiểu: $25
Gỗ sạch:
67,31 USD/tấn | Phí tối thiểu: $26
Để nhận được mảnh vụn sân sạch
hoặc tỷ lệ gỗ, mảnh vụn sân và gỗ
phải được tách biệt. Tải hỗn hợp
được tính theo tỷ lệ rác. Các mảnh
vụn của sân phải không có bụi bẩn,
bùn đất, gốc cây, đá, kim loại, thủy
tinh, rác và túi ni lông. Gỗ phải là gỗ
xẻ nguyên tấm, không có pallet hoặc
thùng đóng gói không có sơn, vết bẩn
và các phương pháp xử lý khác và
không bị đóng đai, quấn co, nhãn vận
chuyển và phần cứng (đinh được).
Gỗ kỹ thuật (ván ép, ván sợi định
hướng, ván dăm), gỗ nhiều lớp và ván
ốp, và gỗ được sơn, xử lý, nhuộm màu
hoặc đánh vecni được tính theo tỷ lệ
rác.

Lốp xe đạp được chấp nhận và bị tính
phí như rác. Giới hạn 15 lốp mỗi ngày
cho mỗi khách hàng. Không chấp
nhận lốp máy kéo, lốp thiết bị hạng
nặng hoặc lốp bán t.

GIẤY ASBESTOS ĐỐI VỚI CHẤT THẢI XÂY DỰNG
Metro không chấp nhận vật liệu có chứa amiăng. Những người vứt bỏ vật liệu bị
cấm có thể phải chịu chi phí thử nghiệm và dọn dẹp, có thể là đáng kể. Tất cả các
công việc tu sửa, xây dựng và chất thải phá dỡ phải được sàng lọc để tìm các vật
liệu có thể chứa amiăng. Cần phải có các thủ tục giấy tờ phù hợp gần đây đối với
các tải có vật liệu nghi ngờ.
Thông tin thêm: oregonmetro.gov/asbestosrules

Quý vị có thắc mắc?
Truy cập oregonmetro.gov/
garbage hoặc gọi 503-234-3000

Được in từ giấy tái chế. 22011

