FOGO là gì?
FOGO là từ viết tắt cho Food Organics Garden Organics (chất hữu cơ từ đồ ăn và từ
vườn)
Hội đồng Thành phố Warrnambool có cách thức mới để thu lượm rác từ đồ ăn và
vườn.
Cách sử dụng thùng rác FOGO
Một thùng rác lớn nắp màu xanh sẽ được đưa tới nhà quý vị.
Thùng rác này dành cho đồ ăn thừa và rác thải từ vườn.
Hãy đặt thùng rác mới ra ngoài để thu lượm vào tuần xen kẽ với rác tái sử dụng.
Cách sử dụng giỏ đựng đồ ăn thừa trong bếp
Quý vị sẽ nhận được một giỏ nhỏ để đặt trong bếp
Hãy lót một túi màu xanh ở bên trong giỏ.
Cho rác trái cây, rau và đồ ăn thừa vô trong giỏ.
Khi túi màu xanh đã đầy, hãy bỏ vô trong thùng rác FOGO.
Lót một túi màu xanh mới vô trong giỏ và bắt đầu lại.
Tôi nên dùng gì để lót giỏ trong bếp?
CHỈ sử dụng túi lót màu xanh được cung cấp, giấy báo hoặc túi giấy. Túi màu xanh
được làm từ cây. Đừng bao giờ sử dụng túi ni lông để lót giỏ, vì chúng tôi không thể
lấy nó ra. Xin hãy liên lạc với Hội đồng Thành phố Warrnambool nếu quý vị hết túi lót.

Có thể bỏ những gì vô thùng rác FOGO?
Tất cả các loại đồ ăn. Bao gồm - rác từ trái cây và rau, pho mai, thịt, cá và xương, vỏ
trứng, bã trà và cà phê.
Rác thải từ vườn có thể bỏ thẳng vô trong thùng rác lớn. Đừng bỏ vô túi!
Bao gồm cành cây con, cỏ cắt, cỏ dại, lá cây, gỗ vụn và hoa héo.
Không nên bỏ những gì vô thùng rác FOGO?
Nhựa, tã, sỏi đá, gốc cây, vật liệu xây dựng, thuỷ tinh hoặc kim loại, rác thải gia đình
Nếu quý vị có điều gì muốn hỏi, xin hãy ghé thăm trang mạng
www.warrnambool.vic.gov.au/fogo hoặc liên lạc với Kate McInnes theo số 5559 4800
hoặc kmcinnes@warrnambool.vic.gov.au

