
Hãy liên hệ với chúng tôi trong trường hợp:
• Chúng tôi quên ₫ến lấy rác (thời hạn thông báo là một tuần)
• Thùng rác bị hư
• Bạn cần lịch ₫ổ (thu, gom) rác mới
• Thay ₫ổi thuê bao

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ: Thứ hai-Thứ sáu 08:00-15:00
Điện thoại: 62960180, fax: 62960190,
hoặc email: post@gir.no
Xem thêm website của chúng tôi: www.gir.hm.no

NẮP MÀU XÁM NẮP MÀU NÂU NẮP MÀU XANH BỌC NHỰA TRẠM TÁI CHẾ

Chất Thải (rác)

Thực phẩm Rửa qua bằng nước 
lạnh

Các loại báo, quảng 
cáo, tạp chí

Rửa qua bằng nước 
lạnh  

Sơn, vecni Máy vi tính Quần áo Dầu ăn

Túi của máy hút bụi Khuôn bằng giấy 
nhôm

Hộp ₫ựng bánh 
pizza, hộp ₫ựng ngũ 
cốc hoặc tương tự  

Bọc bánh snack Keo/chất kết dính 

Các thiết bị ₫iện

Bộ drap trải giường 
(Ga chải giường, áo 

gối,…)

Sắt phế liệu, sắt vụn

Thủy tinh chịu 
nhiệt/₫ồ sứ, ₫ồ gốm 

và Krystal

Chai rượu, chai Tran 
(omega 3) và  chai 

nước sốt salad  

Hộp giấy, thùng giấy
Hộp sữa chua  kem 

chua

Dung môi như xăng 
trắng (White spirit) 

và axeton

Điện thoại di ₫ộng
Khăn lau

Bánh xe hơi (ôtô)

Cát cho mèo tiểu 
tiện, bọc ₫ựng phân 

cho chó 

Nắp của hũ ₫ựng 
mứt, và các loại nắp 

bằng kim loại Hộp giấy ₫ựng ₫ồ 
uống các loại 

Chai tương cà chua, 
chai mù tạt Các loại bình xịt 

(như chai sơn xịt, 
keo xịt tóc..)

Máy cạo râu 

Cửu sổ

Nhựa nhưng không 
phải bao bì ₫óng (như 

bàn chải rửa chén, 
₫ĩa..₫ồ chơi)

Hũ (lọ, keo bằng 
thủy tinh) ₫ựng mứt Giấy ₫ể viết 

Bọc (bao bì bằng 
nhựạ) ₫ựng thịt nguội, 

xúc xích
Các loại pin  

Dây ₫iện
Giày, dép Đồ nội thất (bàn, 

ghế..)

Giấy bóng gói quà 
Noel, giấy gói quà Lon nước ngọt, bia Hộp (vỉ) ₫ựng 

trứng gà 

Bọc cà phê Chất tẩy trắng, clo 
và ammoniac 

Đồ chơi ₫iện tử 

Ghế nhựa 

Tã Giấy nhôm (bạc) 
dùng trong nấu ăn 

Sách Hộp ₫ựng thịt bằm 
và thịt gà Dầu thừa

Máy xấy tóc 

Rèm (mành) cửa Gỗ

Than và tro (₫ã 
nguội) Sản phẩm bằng 

nhôm như tuýp 
Kaviar

Bao thư (phong bì)

Chậu hoa bằng 
nhựa

Các loại axit mạnh 
và bazơ

Đồng hồ

Mút, xốp

Quần áo, giày dép, 
da, quai ₫ồng hồ 

bằng da Lon ₫ồ hộp
Lõi của cuộn giấy vệ 

sinh, giấy lau tay

Chai xà bông gội 
₫ầu, xà bông rửa tay 

và nước xả vải Bóng ₫iện 

Máy giặt, máy rửa 
chén, bếp ₫iện, 

tủ lạnh

Tấm lót sàn nhà

Thủy tinh (mảnh 
sành), bao bì 
bằng kim loại

Giấy, Cacton, và 
hộp giấy ₫ựng ₫ồ 

uống  

Nhựa gia dụng, bao 
bì nhựa  

Chất thải nguy 
hiểm Đồ ₫iện gia dụng Quần áo và giày, 

dép  Những thứ khác  

PHÂN LOẠI
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và phát triển 

chương trình quản lý chất thải ở Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal và Nord-Odal.

Bạn là thuê bao của chúng tôi nếu bạn có nhà ở hoặc nhà nghỉ mát ở một trong bốn ₫ịa phương trên. Chất thải (rác) ₫ược gom (thu) mỗi 14 ngày/lần.
Thủy tinh (mảnh sành), bao bì bằng kim loại ₫ược gom (thu) theo những ngày trong lịch trình. Giấy và nhựa gia dụng ₫ược gom (thu) mỗi 4 tuần/lần.…

và bọc ₫ựng rác phải sẵn sàng ₫ể chúng tôi gom (thu) muộn nhất là 06:00 sáng vào ngày gom (thu) rác. Ngày gom (thu) rác bạn có thể xem ở lịch trình. 
Chúng tôi có một trung tâm tái chế ở mỗi ₫ịa phương. Ở ₫ây bạn có thể chở tất cả các loại rác ₫ến ₫ây trong giờ mở cử.

Vietnamesisk


