
 

Sơ Lược Đòi Hỏi của Quận (DC) về Bao Đựng Hàng  
(Chương 10 của Tựa  21 thuộc Quy Luật Đô Thành DC) 

 
Những đòi hỏi này áp dụng cho bao đựng hàng bằng giấy hay bằng nhựa bán hoặc phân 
phối tại cơ sở kinh doanh nào bán thức ăn hay ruợu trong Quận Columbia: 
 

 Tất cả bao hàng bằng giấy và bằng nhựa dùng một lần cấp ra  phải có thể tái chế một 
trăm phần trăm (100%). 

 Tất cả bao hàng bằng giấy và bằng nhựa dùng một lần cấp ra phải trưng bày một cách dễ 
thấy câu “Please Recycle This Bag” (“Xin Tái Chế Bao Này"), hoặc một câu tương tợ. 

o Chữ viết nói về tái chế phải được ghi ngoài mặt trước hay mặt sau của bao, và 
không phải trên miếng đệm hay đáy bao. 

o Chữ của câu phải ít nhất bằng phân nửa insơ (0.5) chiều cao và ít nhất bảy mươi 
lăm phần trăm (75%) chiều rộng mặt trước của bao. 

 Chữ của câu tái chế phải bằng loại chữ đậm nét. 
 Tất cả bao đựng hàng dùng một lần phải có tối thiểu bốn mươi phần trăm (40%) chất tái 

chế sau khi sử dụng. 
 Tất cả bao đựng hàng dùng một lần phải làm bằng chất nhựa polyethylene SPI độ đặc 

cao, mã số 2, hoặc chất nhựa polyethylene SPI độ đặc thấp, mã số 4. 
 Tất cả bao đựng hàng dùng một lần phải đáp ứng đòi hỏi của đoạn này, mặc dù bao có thể 

bị thối rữa hay phân hóa. 
 Bao hàng dùng một lần làm bằng cả hai nhựa và giấy phải đáp ứng đòi hỏi về bao hàng 

bằng giấy cho các thành phần giấy của bao, và đáp ứng đòi hỏi về bao hàng bằng nhựa 
cho các thành phần nhựa của bao. 

 Bao hàng dùng một lần bằng nhựa nào mà không phải một trăm phần trăm (100%) tái 
chế được là bất hợp pháp khi bán ra hay phân phối, bán lẻ hay bán sĩ, trong Quận. 

 Bao hàng sử dụng lại là bao có tay nắm được đặc biệt thiết trí và chế tạo để sử dụng 
nhiều lần và làm bằng vải, chất sơ, các lại hàng vải khác có thể giặt bằng máy, hoặc chất 
nhựa bền lâu, bề dầy ít nhất hai và một phần tư mi li mét (2.25 mm). 

 


