
Nhiều địa điểm 
Xử lý Công cộng; Không Miễn phí 
Thương mại 

HƯỚNG DẪN VỀ TRUNG TÂM THU GOM RÁC 
THẢI ĐỘC HẠI HỘ GIA ĐÌNH CỦA QUẬN CAM 

Các Địa điểm 
Trung tâm Rác  
thải Độc hại Hộ  
gia đình 
Anaheim 
1071 N. Blue Gum Street 
Anaheim, CA 92806 

Huntington Beach 
17121 Nichols Street-Gate 6 
Huntington Beach,  
CA 92647 

Irvine 
6411 Oak Canyon 
Irvine, CA 92618 

San Juan Capistrano 
32250 Avenida La Pata 
San Juan Capistrano,  
CA 92675 

Số giờ và Thông tin 
• Số giờ: 9:00 sa đến 3:00 

ch. Thứ Ba đến thứ Bảy 
• Đóng cửa vào ngày mưa 

và ngày lễ lớn 
• Để xác nhận xem các 

trung tâm có mở cửa 
trong khi trời mua hay 
không, gọi 714-834-4000 

• Để biết thông tin đã được 
ghi lại, gọi 714-834-6752 

Để đảm bảo sự an toàn của bạn, hãy tuân theo quy định sau 
trong việc chuẩn bị cho việc bạn ghé thăm HHWCC: 
• Trung tâm Thu gom Rác thải Độc hại Hộ gia đình chỉ có thể nhận rác thải từ cư dân Quận 

Cam. Các trung tâm sẽ không nhận rác thải từ các doanh nghiệp, nhà thờ, tổ chức phi lợi 
nhuận hoặc cơ quan chính phủ. 

• Mỗi xe có thể chở tối đa 15 ga-lông hoặc 125 pound mỗi chuyến (Bộ phận Yêu cầu Chuyên 
chở). Không được phép vượt quá giới hạn này. 

• Đồ chứa lớn hơn 5 ga-lông sẽ không được chấp nhận. 
• Đồ chứa sẽ KHÔNG được trả lại, ngoại trừ đồ chứa dầu, nếu có yêu cầu. 
• Vật liệu phải được đựng trong đồ chứa ban đầu (ngoại trừ dầu động cơ, nhiên liệu và chất 

chống đông). 
• Tất cả đồ chứa phải có nắp, cứng, không rò rỉ, có dán nhãn và được bảo vệ chống nứt vỡ. 
• Không đựng kết hợp các loại rác thải khác nhau. 

Ghé thăm Chương trình  
Trao đổi Vật liệu 
 Cư dân Quận Cam có thể lựa chọn tối đa 5 chiếc mỗi 
tuần từ danh sách các thùng đựng sản phẩm chăm sóc 
xe hơi và sân bãi gia dụng được sử dụng một phần. 

@ocwaste oclandfills.com 714.834.4000 



 

NHỮNG LOẠI RÁC THẢI ĐƯỢC MANG ĐẾN TRUNG TÂM THU GOM RÁC THẢI ĐỘC HẠI HỘ GIA ĐÌNH 

Vật tư Sơn/Xưởng 
Hồ dính và keo dính 
Lon nước có ga 
Dung môi và chất định hình khác 
Dung môi cạo sơn nội thất 
Sơn nền dầu hoặc men 
Dung môi cạo sơn và tẩy sơn 
Dầu thông và chất pha loãng sơn 
Hóa chất nhiếp ảnh 
Thuốc màu và vật liệu hoàn thiện  
bề mặt 

Sản phẩm Dễ cháy Khác 
Bình chứa CO2 (bình xy lanh nén khí hoặc  
nhỏ hơn) 
Nhiên liệu diezen 
Bình cứu hỏa dưới 40 lbs. 
Hỗn hợp khí đốt/dầu 
Bình heli 
Dầu sưởi tại nhà 
Kerosen 
Chất lỏng nhẹ hơn 
Bình propan (5 ga-lông trở xuống) 

Tạp hạng 
Pin 
Ống huỳnh quang nén 
Chất láng bề mặt đường 
Bóng đèn huỳnh quang 
Nhiệt kế thủy ngân 
Đồ sắc nhọn đựng trong hộp chống 
đâm thủng (kim tiêm dưới da, kim 
truyền tĩnh mạch, lưỡi trích) 
 
 

Sản phẩm Xe hơi 
Chất làm lạnh cho máy lạnh 
Chất chống đông 
Pin xe hơi 
Bộ chế hòa khí và vệ sinh kim  
phun xăng 
Phụ gia nhiên liệu 
Dầu động cơ 
Dung dịch bộ khởi động 
Dung dịch phanh và truyền động 

Sản phẩm Vệ sinh 
Chất tẩy (giặt) 
Chất vệ sinh ống máng 
Chất vệ sinh lò nướng 
Hóa chất hồ bơi 
Chất vệ sinh nhà vệ sinh 
Chất vệ sinh vòi sen, bồn rửa, gạch 
Chất vệ sinh và đánh bóng gỗ và kim loại 
 
 
 

Sản phẩm Vườn và Cỏ 
Thuốc diệt nấm/chất bảo vệ gỗ 
Thuốc diệt cỏ 
Thuốc diện côn trùng 

Đồng hồ báo thức 
Máy theo dõi đường huyết (được  
khử trùng) 
Máy quay video xách tay 
Đầu CD, DVD và VCR 
Điện thoại di động 
Màn hình máy tính (Màn hình phẳng  
và CRT) 
Máy tính/CPU/máy tính xách tay 

Nhiệt kế và camera điện tử 
Bảng hiển thị trên thiết bị thể dục 
Thiết bị điện tử cầm tay 
Màn hình y tế sử dụng tại nhà 
Máy tính bảng và máy chơi MP3 
Lò vi sóng (sử dụng tại nhà) 
Thiết bị gia dụng nhà bếp được  
lập trình 

Máy in/máy quét/máy fax/máy sao chép 
(màn hình) 
Đài phát thanh các loại (xe hơi và tại nhà) 
Máy thu phát (không có loa) 
Máy trả lời và điện thoại 
TV (CRT và màn hình phẳng) 
Linh kiện và thiết bị trò chơi điện tử 
Bộ đàm cầm tay 

Chất thải điện tử (Xóa dữ liệu trước khi vứt bỏ) 

Amiăng 
Đạn dược 
Rác thải sinh học 
Rác thải thương mại 
Súng báo hiệu hàng hải 

Chất cháy nổ 
Vật liệu phóng xạ 
Máy dò khói 
Chất thải dược phẩm 
Lốp xe 

Xy lanh áp suất cao 
(axetylen, oxy, bình khí – 
SCUBA hay SCBA) 

TRUNG TÂM THU GOM HHW KHÔNG THỂ NHẬN CÁC LOẠI RÁC THẢI SAU 

Truy cập www.oclandfills.com để biết thông tin về những loại rác thải này 
 

LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ THUỐC HẾT HẠN VÀ CHƯA SỬ DỤNG 
Hầu hết thuốc được sử dụng tại nhà không bị coi là rác thải độc hại. Chúng có thể được vứt vào thùng rác sau khi được đựng 
trong vỏ đựng bền. Các hướng dẫn xử lý đặc biệt có trên www.oclandfills.com. Nhấp chuột vào Rác thải Độc hại Hộ gia đình. 

Rác thải Độc hại Hộ gia đình là gì? 
Sản phẩm gia dụng còn thừa chứa các thành phẩn ăn mòn, độc hại, dễ cháy hay phản ứng được coi là “rác thải độc hại hộ gia 
đình” hoặc “HHW”. Đối với các sản phẩm, ví dụ như sơn, chất tẩy rửa, dầu, pin và thuốc diệt côn trùng có các thành phần có 
khả năng độc hại, bạn cần cẩn thận đặc biệt khi vứt bỏ. 
Việc xử lý rác thải độc hại hộ gia đình không phù hợp có thể bao gồm xả rác thải xuống cống rãnh, lên mặt đất, vào máng 
thoát nước bão hay trong một vài trường hợp, không vứt rác vào thùng rác. Sự nguy hiểm của những cách xử lý rác thải này 
có thể không rõ ràng, nhưng việc xử lý những rác thải này không phù hợp có thể gây ô nhiễm cho môi trường và có nguy cơ 
gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. 
Các dịch vụ HHW khác có thể được cung cấp trong toàn Thành phố của bạn. Hãy liên lạc với Điều phối viên Taid chế của 
Thành phố để tìm hiểu về những cách khác xử lý rác thải độc hại hộ gia đình trong cộng đồng của bạn. 

Được chỉnh sửa vào tháng 12/2018 


