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HÃY ĐEM E-WASTE TỚI MỘT NƠI TỐT HƠN

E-WASTE LÀ GÌ?

Điện thoại không còn sử dụng được? Máy vi tính hư?
Các đồ điện cũ của quý vị là rác, đúng không? Không!

E-waste là bất kỳ thứ gì có chấu cắm, pin hoặc dây điện
bị hư hoặc không còn cần đến nữa.

Nếu những món đồ không còn xài được nữa, có chấu cắm, pin
hoặc dây điện, những thứ này là e-waste. Và chúng có đầy vật
liệu quý giá có thể tái sử dụng được... cũng như vật liệu khác có
hại đối với môi trường. Thay vì bỏ chúng vào thùng rác và đem
đổ ra bãi rác, e-waste sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nếu được
đưa đến một nơi có thể tái chế đúng cách. Chúng tôi có thể loại
bỏ vật liệu có hại và giữ lại vật liệu tốt. Đó là tình huống cùng
có lợi.

Từ điện thoại đến tủ lạnh, máy tính xách tay đến máy cắt cỏ
điện, bao gồm rất nhiều thứ tại nơi làm việc, nhà và thậm chí
trong nhà kho trong vườn, bao gồm:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trên toàn Tiểu bang Victoria
chúng ta sẽ không được phép bỏ e-waste vào thùng rác hoặc
đổ ra bãi rác. Thay vì vậy, e-waste phải được tái chế.
Tái chế đồ điện cũ của chúng ta là điều nên làm. Khi được quý vị
giúp đỡ, chúng ta có thể tạo ra môi trường có lợi cho sức khỏe
hơn, nền kinh tế mạnh hơn và cộng đồng vui vẻ hơn.

•	Thiết bị gia dụng lớn và nhỏ (tủ lạnh, bàn ủi, ấm nước, máy
sấy tóc)

•	Thiết bị Công Nghệ Thông Tin (CNTT), viễn thông và thiết bị
TV (máy vi tính và các phụ kiện, máy tính bảng, điện thoại di
động, TV)

•	Đèn (đèn LED, đèn huỳnh quang)
•	Đồ nghề điện và điện tử (máy khoan, máy cắt cỏ)
•	Đồ chơi, thiết bị giải trí và thể thao (xe đua, trò chơi video
cầm tay, thiết bị âm nhạc)

•	E-waste khác (thiết bị y tế, bộ phận cảm biến nhiệt độ)

TỪ NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2019, TRÊN TOÀN
TIỂU BANG VICTORIA, CHÚNG TA SẼ KHÔNG
ĐƯỢC PHÉP BỎ E-WASTE VÀO THÙNG RÁC
HOẶC ĐỔ RA BÃI RÁC
Rác đồ điện và điện tử:

•	đang tăng nhanh hơn gấp ba lần so với rác thải
thông thường

•	có vật liệu nguy hiểm như cadmium, chì và thủy
ngân có thể gây hại cho môi trường – và chúng ta

•	có vật liệu giá trị như vàng, bạc và đồng có thể tách
ra được trong tiến trình tái chế và tái sử dụng

•	chúng ta có thể tái chế tới 90% điện thoại, TV và máy vi tính

g 7 năm 2019,
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g được phép
chúng ta sẽ khôn
thùng rác hoặc
bỏ e-waste vào
a
đổ ra bãi rác nữ

– hầu hết mọi bộ phận trong thiết bị điện tử cũ của quý vị
đều có thể chế tạo lại thành một cái gì đó mới
Vì tất cả những lý do này, điều quan trọng là tất cả rác thải
đồ điện và điện tử của chúng ta phải được quản lý một cách
an toàn và hiệu quả.

TÔI CÓ THỂ TÁI CHẾ E-WASTE CỦA TÔI Ở ĐÂU?
Hiện tại chúng ta có thể tái chế TV, điện thoại,
máy vi tính, pin và phụ kiện CNTT khác theo
nhiều cách.
Chính phủ Tiểu bang Victoria cam kết tạo điều
kiện để chúng ta tái chế e-waste càng dễ dàng
càng tốt, với các trung tâm tái chế e-waste mới
tại các trạm trung chuyển mở cửa khắp Tiểu
bang, thu nhận tất cả e-waste.
Muốn tìm nơi tái chế e-waste một cách an toàn,
quý vị hãy truy cập ewaste.vic.gov.au hoặc
liên lạc với hội đồng địa phương của quý vị.

