FAQ

CÁC THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG

Tại sao Quận cấm buôn bán và sử dụng các
sản phẩm dịch vụ thực phẩm có polystyrene
(thường được gọi là “mút xốp”) trong Quận
Prince George?

Để giảm số lượng rác thải mút xốp vào bãi rác và
xả rác trên đường phố, khu láng giềng và sông hồ
địa phương, Quận yêu cầu sử dụng sản phẩm đóng
gói thực phẩm không có mút xốp, tốt môi trường và
cho mọi người là “Không Mút Xốp trong PGC.”

Polystyrene (thường được gọi là Styrofoam™ hay
mút xốp) được tìm thấy rất nhiều tại lưu vực sông
Anacostia. Loại này nhẹ và dễ bay trong gió và
được nước mưa đẩy từ đường phố xuống cống rãnh
rồi chảy trực tiếp ra sông rạch. Mút xốp phân hủy
thành những mảnh nhỏ trong nước gây ô nhiễm
lượng nước của Quận, dính vào những chất độc hại
tích lũy sinh học trong dây chuyền thực phẩm khi
động vật hoang dã tưởng mút xốp là thức ăn.
Không chỉ rác thải mút xốp dơ bẩn mà còn ảnh
hưởng đến cho sự lành mạnh của các nguồn nước,
đời sống hoang dã và công dân của Quận.
Ngoài ra, mút xốp thường không được tái chế.

Khi nào thì nỗ lực “Không Mút Xốp trong PGC”
bắt đầu?
Ngày 1 tháng Bảy, 2016

Các doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng?
(bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại sau đây)
• Nhà hàng bán thức ăn nhanh
• Quán cà phê và cửa hàng bán
sẵn thức ăn ngon
• Phòng ăn
• Tiệm cà phê
• Cửa hàng tiện lợi
• Cửa hàng giảm giá

• Cửa hàng Dollar
• Siêu thị và tiệm tạp hóa
• Xe đẩy hay xe tải bán thức ăn
• Tiệm đóng gói và gởi hàng
• Cửa hàng bán lẻ và bán sỉ bán
chén dĩa xài một lần, hộp đựng thức
ăn, vật liệu đóng gói và các sản
phẩm polystyrene

Một số thí dụ về các sản phẩm dịch
vụ thực phẩm có mút xốp?

•
•
•
•
•
•

Ly
Dĩa
Chén
Hộp đựng thức ăn
Khay
Hạt mút xốp đóng gói

Có phải Quận Prince George là
chánh quyền duy nhất cấm các
sản phẩm
Không. Washington, D.C., Quận
Montgomery và Thành Phố Takoma
Park tại Maryland cũng đã thông qua luật
“không mút xốp” để giảm xả rác
mút xốp.

Các sản phẩm thay thế có thể chấp
nhận được là gì và có thể tìm mua ở
đâu?

Có sẵn các sản phẩm thay thế thân thiện với môi
trường, như khay, dĩa, chén, ly, sản phẩm giấy có
thể tái sử dụng, và các sản phẩm khác làm từ
những chất có thể tái chế vốn cũng có thể tái chế
hay làm phân trộn. Các sản phầm dịch vụ thực
phẩm không dùng mút xốp từ những người bán
khác nhau với giá cả tương đương. Xem danh sách
những người người bán cung cấp các sản phẩm
thay thế hay tuân hành tại environment.mypgc.us/foamfree.
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Các sản phẩm mút xốp nào được
miễn trừ?
• Bao bì mút xốp gởi hàng cho thực phẩm và
thức uống được đóng gói và làm kín ở bên
ngoài Quận Prince George
• Bao gói mút xốp gởi hàng cho thịt, cá, thịt gia
cầm hay hải sản sống, chưa nấu hay cắt, tiêu
thụ ngoài cơ sở

Làm sao biết được sản phẩm làm từ
mút xốp hay không?
Không mua bất cứ món nào có những từ sau đây
trong mô tả sản phẩm:
• Polystyrene mở rộng
• Polystyrene
• Mút xốp
• #6 EPS

Nên làm gì với kho hay tich trữ quá nhiều bao bì mút xốp?
Xin liên lạc County Click theo số 3-1-1 để biết thêm thông tin.

Luật này được thực thi ra sao?
Cảnh cáo khi vi phạm lần đầu. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị phạt $250 và $1,000 là lần vi phạm thứ ba
trong vòng 12 tháng. Mỗi ngày vi phạm là một vi phạm riêng.

Các doanh nghiệp sẽ được thông báo ra sao?
Bưu thiếp có thông tin chi tiết về việc thực thi “Không Mút Xốp trong PGC” đã được gởi qua bưu
điện đến các doanh nghiệp khắp Quận. Cũng có sẵn các tài liệu thông tin trực tuyến tại
environment.mypgc.us/foamfree.

Làm thế nào để báo cáo doanh nghiệp hay tổ chức tiếp tục sử dụng sản
phẩm mút xốp?

Xin báo cáo cho County Click bằng cách đến mạng lưới countyclick.princegeorgescountymd.gov hạy
gọi số 3-1-1. Tất cả các chỉ điểm đều nặc danh. Thanh tra Ban Môi Trường sẽ theo dõi báo cáo
bằng cách tiến hành thanh tra cơ sở.

Nên liên lạc với ai nếu có thêm thắc mắc?
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ CountyClick 3-1-1 hoặc Angela Thiên thần tại FoamFreePGC@co.pg.md.us.

