
Thùng rác màu xám chứa rác sinh hoạt 
Rác sinh hoạt bao gồm tất cả các loại rác thải 

không thể tái chế hoặc có thể tái chế được nhưng với chi 
phí cao. Tuy nhiên chúng không hẳn là không có giá trị. 
Những gì bị vứt vào thùng rác màu xám sẽ được chúng 
tôi xử lý chủ yếu trong nhà máy đốt rác hiện đại của 
chúng tôi để tạo ra năng lượng „xanh“ và nhiệt sạch để 
sử dụng.

Thùng rác sinh học 
Tất cả các loại rác hữu cơ phải được vứt vào thùng 

rác sinh học. Điều này giúp bảo vệ môi trường, khí hậu 
và ví tiền. Vì chúng tôi sẽ tạo ra phân bón và khí đốt sinh 
học từ rác sinh học. Khí sinh học thu được sẽ thay thế cho 
2,5 triệu lít dầu diesel hàng năm, rác còn lại của hầm sinh 
học giúp thay thế phân bón hóa học.

Thùng rác vật liệu tái chế màu cam hoặc vàng
Thùng rác vật liệu tái chế để chứa bao bì và các đồ 

vật làm bằng kim loại, nhựa hoặc hợp chất composite. Tại 
Berlin những thùng rác vật liệu tái chế có màu vàng hoặc 
cam. Cả hai thùng rác này để chứa rác như nhau. Phân 
loại đúng rác vật liệu tái chế (bao bì, nồi niêu, bình tưới 
cây, hộp/lon kim loại) sẽ giúp ích cho việc tái chế. Việc 
này bảo vệ các loại nguyên vật liệu khan hiếm như dầu 
mỏ hoặc quặng sắt và hỗ trợ cho công tác bảo vệ khí hậu. 
Tại Berlin, hai công ty ALBA và BSR chia nhau xử lý các 
thùng rác vật liệu tái chế.

Thùng rác đựng giấy màu xanh dương
Giấy cũ là một loại vật liệu quan trọng. Khi được 

phân loại đúng, giấy cũ sẽ giúp bảo vệ các nguồn tài 
nguyên tự nhiên như gỗ và nước. Chỉ riêng tại  Berlin, 
việc thu thập phân loại và tái chế bìa các tông và giấy 
giúp hàng năm tiết kiệm được một khối lượng gỗ nhiều 
hơn lượng gỗ mà rừng Grunewald cung cấp.

Công ten nơ và thùng chứa rác thủy tinh
Thủy tinh cũ có thể được tái chế hoàn toàn. Nó có 

thể được nung chảy nhiều lần mà không bị giảm chất 
lượng, và được chế biến thành chai lọ, bình chứa và ly 
cốc mới. Không cần thiết phải tráng sạch chai lọ. Tuy 
nhiên bạn nên lưu ý đến việc phân loại thủy tinh màu 
trắng, xanh và nâu. Điều này quan trọng đối với quá trình 
tái chế sau đó. 

Rác có kích thước cồng kềnh
Bạn có thể thải rác có kích thước cồng kềnh qua dịch vụ 
của chúng tôi mỗi lần nhiều nhất là 3 mét khối mà không 
phải nộp phí. Ở đâu? Tại bãi tái chế của chúng tôi. Ngoài 
ra bạn còn có thể gọi chúng tôi đến lấy rác có kích thước 
cồng kềnh tại nhà. Theo bảng giá tiết kiệm là 50 Euro. 
Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Rác có kích thước cồng kềnh bao gồm:
■   đồ gỗ lớn và nhỏ đã tháo rời
■   thảm, nệm giường
■   gỗ trong phạm vi nhà ở
■   đồ đồng nát như xe đạp cũ, xe nôi cũ và những  

loại tương tự
■   gỗ lát nền, khung cửa, tấm cửa và khung cửa sổ bằng 

nhựa (không có kính)
■   các vật bằng nhựa như máng xối, ống nước, bình nước 

bồn cầu và bồn tắm
■   máy móc điện tử
■   vải cũ (đựng trong túi)
■   rác sinh hoạt ví dụ như rác thải từ việc tu sửa nhà, chứa 

trong túi hoặc thùng các tông (có khối lượng hạn chế)

Có nhiều đồ vật thật tiếc khi bị vứt bỏ mà người khác còn 
có thể sử dụng được. Vậy bạn hãy sử dụng dịch vụ chợ 
trao đổi và tặng đồ miễn phí của chúng tôi.
www.bsr.de/verschenkmarkt
hoặc cửa hàng bách hóa đã qua sử dụng của BSR.
www.nochmall.de

Tổng quát về các loại thùng đựng rác
Sở vệ sinh của thành phố Berlin (BSR) chịu trách nhiệm về rác thải của hai triệu hộ 
dân. Ngoài ra chúng tôi còn phải giữ cho đường sá, các lối đi và quảng trường sạch 
sẽ – và các tuyến đường xe chạy được an toàn trong mùa đông. Làm thế nào để phân 
loại chất thải hoạt động ở Berlin?

Tiếng Việt

Chúng tôi ở đây vì bạn. 
Điện thoại +49 (0)30 7592-4900, www.BSR.de

http://www.BSR.de


Rác gia đình – Loại không được vứt vào:

  nhựa, ví dụ như cốc hộp nhựa hoặc bình nhựa, kim loại  
và các loại bao bì bằng hợp chất tổng hợp (vứt vào  
thùng rác vật liệu tái chế) 

  cốc và chai lọ thủy tinh (vứt vào công ten nơ rác thủy tinh)
  giấy, các tông (vứt vào thùng rác giấy)
  rau củ quả và thức ăn thừa, bã cà phê (vứt vào thùng rác sinh 

học)
  pin
  máy móc điện tử
  các chất độc hại
  đất đá vụn xây dựng
  rác thải có kích thước cồng kềnh

Rác gia đình – Loại được vứt vào:

  các sản phẩm vệ sinh và giấy vệ sinh, tả lót, đồ lót  
chuồng cho thú nuôi

  bát đĩa, thủy tinh của gương và cửa sổ 
  túi đựng rác của máy hút bụi, rác nền đất (rác quét nhà)
  giấy dính bẩn hoặc giấy có lớp phủ, màng nilon, giấy ảnh
  thảm bỏ đi, sơn khô
  tro và rác trong gạt tàn

Chất thải sinh học – Loại được vứt vào:

  thức ăn thừa, kể cả thức ăn đã nấu (có thể gói trong  
giấy báo trước khi vứt)

  thực phẩm cũ (không có bao bì)
  rau củ quả bỏ đi, vỏ, kể cả của các loại trái thuộc chi cam 
chanh 

  bã cà phê, giấy lọc cà phê, chè/trà, túi chè/trà, vỏ trứng
  giấy bếp
  cành cây/bụi cây đã cắt vụn, lá cây, hoa (cũng có thể dùng 
túi đựng lá của BSR để đựng)

Chất thải sinh học – Loại không được vứt vào:

  nhựa, bao bì, tấm nhựa, túi nhựa
  kim loại, giấy bạc, hộp/lon kim loại 
  sản phẩm vệ sinh, tả lót, túi đựng rác máy hút bụi 
  vải, da
  đồ lót chuồng mèo và thú nuôi nhỏ 
  gỗ đã qua xử lý, tro 
  đất, cát, đá cuội, đá

Tái chế – Loại được vứt vào:

  cốc hộp nhựa, ví dụ như để đựng sữa chua, bơ thực vật
  bình lọ nhựa, ví dụ như để đựng nước giặt, tẩy, rửa
  đồ dùng qua sử dụng, ví dụ như bình tưới cây, chậu  
nhựa, đồ chơi 

  màng nilon, ví dụ như màng bọc thực phẩm, túi nilon, 
  các chất xốp, ví dụ như hộp xốp đựng thực phẩm
  hộp/lon kim loại đựng nước uống hay thức ăn đóng hộp, nắp 
chai 

  nồi niêu, dụng cụ, dao nĩa, ốc vít
  giấy bạc, tấm đậy bằng nhôm, vỏ nhôm
  Hộp giấy đựng nước uống

Tái chế – Loại không được vứt vào:

 máy móc điện tử
 đèn tiết kiệm năng lượng
 pin
 vải
 thiết bị lưu trữ dữ liệu
 gỗ
 giấy
 thủy tinh
 các chất độc hại

Giấy – Loại được vứt vào:

  báo, tạp chí, thùng các tông, bìa các tông
  bao bì làm bằng giấy
  tờ quảng cáo, catalô
  sách, vở, giấy viết

Giấy – Loại không được vứt vào:

 Giấy – Loại không được vứt vào:
 giấy dán tường bỏ đi
 giấy bị dính bẩn
  giấy có tráng lớp phủ (tráng sáp,  

giấy đồ họa hoặc giấy ảnh)
  giấy than

Cốc thủy tinh – Loại được vứt vào:

  chai, ví dụ như để đựng nước quả, rượu vang, dấm
  lọ, ví dụ như để đựng mứt ăn hoặc thức ăn của trẻ  
sơ sinh 

  chai lọ chứa thức ăn đóng hộp
  bao bì bằng thủy tinh
  lọ nước hoa
  chai/lọ đựng thuốc

Cốc thủy tinh – Loại không được vứt vào:

  bóng đèn sợi đốt hoặc bóng đèn tiết kiệm năng  
lượng

  bát đĩa, đồ gốm sứ 
  mảnh vỡ thủy tinh của cửa sổ hoặc của gương thủy tinh 
  ly/cốc thủy tinh/pha lê


