Hướng dẫn tái chế thông minh
Tài liệu tham khảo của bạn để tái chế ở Massachusetts

Kim loại

Lon Thực phẩm và Đồ uống

Chai và lọ

Chai, lọ, bình và ống

Giấy hỗn hợp, báo, tạp chí, hộp

rỗng và rửa sạch

rỗng và thay nắp

rỗng và tráng

Giấy & Bìa

Kính

Nhựa

rỗng và làm phẳng

KHÔNG!
YUCK

Không bỏ túi rác tái chế
Không có rác

Không có Túi nhựa hoặc
Bọc nhựa
trở lại bán lẻ

Không có Thức ăn hoặc
Chất lỏng
đổ hết tất cả các hộp đựng

Không có Quần áo hoặc
Khăn trải giường

sử dụng các chương trình quyên góp

Recyclopedia: Tôi Có Thể Tái Chế Nó Không?
Nhập tên của mặt hàng (ví dụ. Chai)

Tìm kiếm

Sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến của chúng tôi tại: RecycleSmartMA.org

RecycleSmartMA.org

Không có Tanglers

không có ống mềm, dây điện, dây
chuyền hoặc thiết bị điện tử

Tất cả các chương trình tái chế ở Massachusetts đều chấp nhận
các vật dụng trong hình trên.
In trên giấy tái chế

Smart Recycling Guide
Your go-to reference for recycling in Massachusetts

Metal

Food and Beverage
Cans

Bottles, Jars, Jugs
and Tubs

empty and rinse

empty and replace cap

Paper &
Cardboard

Glass

Plastic

Bottles and Jars

Mixed Paper, Newspaper,
Magazines, Boxes

empty and rinse

empty and flatten

YUCK

Do Not Bag Recyclables
No Garbage

No Plastic Bags
or Plastic Wrap

No Food or Liquid

No Clothing or Linens

No Tanglers

(empty all containers)

(use donation programs)

(no hoses, wires,
chains or electronics)

(return to retail)

Recyclopedia: Can I recycle it?
Enter name of item (ex. bottle)

Search

Use our online search tool at: RecycleSmartMA.org
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RecycleSmartMA.org

All recycling programs in Massachusetts
accept the items pictured above.
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