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KÉO CÁC ĐỒ ĐẠC ĐỔ NÁT SAU TRẬN BÃO RA LỀ ĐƯỜNG TẠI CÁC VÙNG CÓ THAM GIA 
Làm theo các hướng dẫn sau đây sẽ làm cho quy trình lấy đồ bỏ đi được nhanh hơn. 

Kiểm lại với chính quyền tại địa phương của quý vị về những gì hiện có cho mình.  

NHẶT LÊN CÁC MẢNH ĐỔ NÁT  
Làm theo các hướng dẫn sau đây  
khi kéo đồ đạc đổ nát sau trận  
bão ra ngoài lề đường sẽ làm  
cho quy trình lấy đồ bỏ đi được  
nhanh hơn 

DỰNG CHO ĐỨNG LÊN 
➢  Không để đồ đạc đổ nát tựa vào 

cây cối hoặc cột điện. Làm như 
vậy sẽ khiến cho đội ngũ dọn dẹp 
gặp khó khăn hơn trong việc xúc 
các đồ vật đó lên. 

VƯỢT QUÁ ĐƯỜNG RANH  
➢  Bất cứ đồ đạc đổ nát nào để ra ngoài 

từ lối đi ngoài đường trở vào trong 
nhà sẽ không được lấy đi. Các nhà 
thầu không thể thu gom đồ đạc trên 
phần đất của tư nhân. 

Các chủ nhà được yêu cầu phân chia đồ đạc đổ 
nát thành các hạng mục sau đây: 

➊  RÁC TRONG NHÀ  
  ➢  Rác để trong bao 
  ➢   Thức ăn bỏ đi 
  ➢  Thùng đựng, giấy gói 
  ➢  Mọi rác rưởi phải được 

để ra ngoài lề đường vào 
đêm hôm trước ngày 
lấy rác đã được quy định 
hàng tuần. 

➋  ĐỒ ĐỔ NÁT VỀ XÂY DỰNG   
  ➢  Vật liệu xây cất 
  ➢  Tường khô làm sẵn 
  ➢  Gỗ xẻ 
  ➢  Thảm 
  ➢  Đồ đạc 
  ➢  Nệm 
  ➢  Ống nước 

➌ CÂY CỐI ĐỔ NÁT 
  ➢  Các nhánh cây 
  ➢  Lá cây 
  ➢  Khúc cây 

➍  PHẾ LIỆU GIA DỤNG 
ĐỘC HẠI 

  ➢  Dầu xe 
  ➢  Pin điện 
  ➢  Thuốc trừ sâu 
  ➢  Sơn 
  ➢  Tiếp liệu chùi rửa 
  ➢  Khí nén 

➎  HÀNG ‘TRẮNG’ 
(MÁY GIA DỤNG)   

  ➢  Tủ lạnh 
  ➢  Máy giặt,  máy sấy 
  ➢  Tủ đông 
  ➢  Máy điều hòa không 

khí 
  ➢  Lò nướng 
  ➢  Máy đun nước nóng 
  ➢  Máy rửa chén 

➏  ĐỒ ĐIỆN TỬ    
  ➢  Ti vi 
  ➢  Máy vi tính 
  ➢  Ra đi ô 
  ➢  Giàn nhạc âm 

thanh nổi 
  ➢  Máy xem DVD
  ➢  Điện thoại 

KHÔNG LẤY

LẤY

CÁC MÁCH BẢO HỮU ÍCH  
●   Chỉ được để ra ngoài lề đường hai 

thùng rác loại 32 ga lông hoặc tám 
bao rác  

●   Các cửa tủ lạnh và tủ đông phải được 
buộc lại bằng băng keo dán ống nước 
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  https://www.epa.gov/natural-disasters/hurricanes
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