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NHỮNG TRANG ĐẦY Ý THÔNG MINH.

Thật tuyệt vì bạn đang sống trong một khu nhà ở xã hội do WBW xây dựng. Nhờ vậy, 
bạn có thể tận hưởng nhiều lợi ích do một công ty xây dựng nhà ở xã hội lớn cung 
cấp. Đơn cử một trong những lợi ích đó là hàng loạt những hướng dẫn hữu ích của 
chúng tôi. Những hướng dẫn này nhằm cung cấp cho các bạn, những người thuê 

nhà, lời khuyên hữu ích va giá trị nhằm cải thiện không gian sống và chất lượng cuộc 
sống nói chung, nhằm tránh được vấn đề rắc rối và tiết kiệm chi phí. Rác giờ đây là 

một vấn đề hàng ngày của chúng ta. Trong các trang sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho 
bạn cách tránh phát thải rac, phân loại rác một cách đúng đắn và tiết kiệm tiền thực 

sự. Điều nay tốt cho bạn lẫn môi trường và khí hậu.

Liên hệ: Martina Kubisch
Truyền thông
Dircksenstraße 38, 10178 Berlin
Điện thoại: 030. 2471 4169
info@wbm.de
www.wbm.de

Phiên bản: 12/2015
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Đừng khuân về nhà những thứ bỏ đi. Nếu gia đìinh bạn càng tích ít rác thì càng tốt cho môi 
trường và càng giúp giảm chi phí xử lý rác. Bạn hãy đặc biệt ý thức hạn chế thải rác càng nhiều 
càng tốt. Đôi khi, việc hạn chế thải rác đơn giản hơn bạn nghĩ.

TRÁNH PHÁT THẢI RÁC

NHỮNG THỨ VÔ GIÁ TRỊ NHƯ THẾ 
NÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔI 
BỎ VÀO TÚI MUA VỀ!
Nào, hãy đi mua sắm thôi và tránh  khuân 
rác về nhà tích trữ ngay từ lúc trước khi đi 
mua sắm. Bạn hãy mang theo giỏ xách hay 
túi đựng đồ để khỏi phải dùng túi nylon của 
cửa hàng. Nếu có thể, hãy cố gắng mua thực 
phẩm tươi sống. Như vậy, bạn không chỉ sống 

khỏe hơn mà còn hạn chế sử dụng nhiều rác 
bao bì. Bạn có thể loại bỏ bao bì đóng gói bên 
ngoài không cần thiết ngay tại cửa hàng. Bao 
bì có thể dùng nhiều lần và các loại chai lọ có 
thể dùng để đựng lại được cũng giúp tránh 
làm phát sinh rác thải. Và giờ đây, chắc chắn 
bạn sẽ nghĩ ra thêm được một số cách khác 
nữa. Chúc bạn vui vẻ khi đi mua sắm một cách 
có ý thức!
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RÁC SINH HOẠT LÀ THỨ THỪA
THÃI VẤT ĐI CỦA HỘ GIA ĐÌNH.

Số lượng những thứ đang bị vất vào thùng rác thải sinh hoạt ít hơn bạn nghĩ nhiều. Kể từ khi 
công nghệ phân loại và tái chế rác ra đời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta, chỉ còn những 
thứ thừa thãi, khong thể sử dụng lại được mới đáng bị vất bỏ vào thùng rác màu xám. Điều này 
có nghĩa là không bỏ giấy, chai lọ thủy tinh, vật liệu tái chế được, rác hữu cơ và chất độc hại 
cho tự nhiên và rác đặc biệt vào thùng rác sinh hoạt. Nếu bạn có ý thức về điều này ngay từ khi 
phân loại rác thì không những bạn đã làm một việc co ích cho môi trường mà còn cho cả túi 
tiền của bạn.
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HÃY BỚT VẤT BỎ CÁC THỨ VÀO THÙNG 
RÁC SINH HOẠT MÀU XÁM.
Cách đây khá lâu, một số công nhân vệ sinh có 
kinh nghiệm của Berlin đã chỉ cho chúng tôi 
thấy trung bình có bao nhiêu loại rác bị vất bỏ 
vào thùng rác sinh hoạt không đúng cách. Mặc 
dù phần lớn người dân Berlin rất có ý thức phân 
loại rác nhưng đáng ngạc nhiên là tỷ lệ rác thừa 
thãi bỏ đi được phân loại rất ít. Phần lớn những 
thứ bị vất vào thùng rác sinh hoạt là vật liệu có 
thể tái chế. Tiếp đến là giấy, bìa cứng va chai lọ 
thủy tinh. Thậm chí rác hữu cơ cũng hiện diện 
trong thùng rác thải sinh hoạt màu xám. Giờ thì 
bạn thấy trong thùng rác sinh hoạt màu xám 
còn có thứ gì nữa? Đó chính là tiền mà bạn có 
thể tiết kiệm. 

Nhiều người vẫn còn nghĩ rằng rác sinh hoạt và 
rác rưởi bỏ đi là loại rác chiếm số lượng nhiều 
nhất trong số các loại rác thải. Nhưng bây giờ, 
chúng ta đã hiểu rõ hơn. Và giờ đây, với việc sắm 
những thùng rác đặc biệt trong bếp, việc phân 
loại rác trở nên thật dễ dàng và sạch sẽ. Chúc 
bạn đạt nhiều kết quả trong việc phân loại rác 
và tiết kiệm chi phí cho dịch vụ thu gom rác!

BỎ CÁI GÌ VÀO THÙNG RÁC MÀU 
XÁM?

RÁC THỪA THÃI VÔ GIÁ TRỊ:
• Sản phẩm vệ sinh
• Giấy vệ sinh
• Tã
• Túi lọc bụi
• Phế thải, rác quét nhà
• Tro và tàn thuốc
• Phân súc vật
• Giấy dán tường
• Bát đĩa
• Ảnh
• Giấy, bị bẩn hoặc có lớp tráng
• Giấy bóng kính và phim, bị bẩn
• Sơn, bị khô
• Gương và mảnh kính cửa sổ

RÁC RƯỞI BỎ ĐI ÍT HƠN BẠN NGHĨ.

PHÂN LOẠI RÁC GIÚP TIẾT KIỆM 
ĐƯỢC CHI PHÍ XỬ LÝ RÁC.
Bạn có biết rằng chi phí xử lý những thứ 
thừa thãi bị vất vào thùng rác sinh hoạt 
màu xám lớn hơn nhiều so với chi phí xử 
lý vật liệu tái chế và rác hữu cơ? Nếu tất cả 
các loại rác có thể tái chế được phân loại 
đúng cách thì chi phí vận hành dịch vụ thu 
gom rác cũng sẽ giảm đi.
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HÀNG TẤN RÁC CÓ THỂ TÁI
CHẾ NẰM TRONG THÙNG RÁC.
MÀU CAM CŨNG GIỐNG MÀU VÀNG.
Vật liệu có thể tái chế ngày càng chiếm tỷ lệ 
lớn hơn trong tổng số khối lượng rác, kể cả 
rác thải của các hộ sinh hoạt. Lý do là hầu như 
tất cả mọi thứ đều được đóng gói bằng bao 
bì nhựa, có thể kể ra một vài thứ như thiết bị 
điện, xúc xích, phomát, hoa quả và rau. Chỗ 
này túi nylon, chỗ kia cũng túi nylon. Thậm 
chí cả ấn phẩm quảng cáo cũng bọc màng 
nhựa. Hầu như tất cả các loại bình hay chai lọ 
đều làm bằng nhựa, kim loại hoặc chất tổng 
hợp. Trong các hoạt động mua bán hàng ngày, 
thường thì bạn khó tránh khỏi những thứ đó. 
Đó là lý do vì sao kể từ năm 2013, thùng rác 
màu cam được đưa vào sử dụng để hỗ trợ 
thùng rác màu vàng đựng những loại rác có 
thể dùng lại được nhằm mục đích tái chế loại 
rác này. Như vậy, từ những bao bì và túi cũ, 
người ta có thể làm ra những bao bì và túi mới. 

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.
Bất kể bạn dùng thùng rác màu cam hay màu 
vàng, miễn là bạn có sử dụng thùng rác dành 

cho những thứ có thể tái chế được, bạn có thể 
giảm một lượng rác sinh họat đáng kể và giúp 
tái chế rác nhiều hơn. Như vậy, nguyên vật 
liệu thô có giá trị có thể được bảo tồn nhiều 
hơn và lượng khí CO2 phát thải trong quá 
trình sản xuất sản phẩm mới sẽ giảm đáng kể. 
Bảo vệ môi trường bắt đầu ngay trong nhà 
bạn. Và việc này thực sự dễ dàng như trò chơi 
của trẻ em.

TRÁNH THẢI RÁC VÀ TÁI CHẾ RÁC 
CÓ THỂ SỬ DỤNG LẠI ĐƯỢC.
• Dĩ nhiên, cách tốt nhất để tránh phát 

thải rác và bảo vệ được môi trường lẫn 
khí hậu là sử dụng nhiều lần. 

• Bạn nên mua chai lọ có thể trả vỏ và sử 
dụng lại được vỏ. 

• Gợi ý nhỏ: Rượu, sữa, nước hoa quả – và 
thậm chí cả sữa chua – thường được 
đựng trong chai lọ hay bình có thể trả 
được vỏ. 
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Chú ý: Kể từ năm 2013, các loại rác nhựa, kim 
loại hay làm bằng nguyên vật liệu tổng hợp 
mà trước đó chỉ được phép vất vào thùng rác 
màu vàng giờ đây có thể vất vào thùng rác màu 
cam. Điều này có nghĩa là giờ đây bạn có thêm 
chỗ cho rác có thể tái chế hay tái sử dụng.

Pin, bóng đen tiết kiệm điện, thiết bị điện tử, 
quần áo, băng đĩa, gỗ … nay không còn là rác 

cần vất bỏ vào thùng màu cam nữa. Vui lòng 
mang những loại rác này đến những khu vực 
chứa rác tái chế, rác cồng kềnh hoặc trả lại 
cho nhà cung cấp thông qua cửa hàng bán 
lẻ. Các trang sau của tài liệu hướng dẫn này sẽ 
cung cấp thêm thông tin cho bạn về việc xử 
lý. Truy cập các trang mạng của Công ty xử lý 
rác thải Berlin tại hai địa chỉ: www.bsr.de và 
www.alba.info.

BỎ CÁI GÌ VÀO THÙNG RÁC MÀU VÀNG?

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ RÁC THẢI KIM LOẠI:
• Lon đựng đồ uống
• Lon đựng thực phẩm
• Nắp chai
• Nồi, dao dĩa
• Bộ đồ nghề
• Ốc vít
• Giấy bạc
• Bát đĩa bằng giấy bạc

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ RÁC LÀM TỪ
NGUYÊN VẬT LIỆU TỔNG HỢP:
• Hộp giấy đựng thức uống
• Gói cà phê chân không

BỎ CÁI GÌ VÀO THÙNG RÁC TRÁI MÀU 
CAM?

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ RÁC NHỰA:
• Cốc đựng sữa chua
• Hộp đựng bơ thực vật
• Chai bằng nhựa
• Bình tưới nước
• Bát nhựa
• Đồ chơi
•  Giấy bóng kính, màng bọc, chẳng hạn như 

màng bọc thực phẩm, túi nylon
•  Chất liệu xốp, ví dụ như hộp xốp đựng thực 

phẩm

BẠN XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHƯ VẬY.
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GIẤY TẠO MÀU XANH.

MỜI BỎ GIẤY VÀO ĐÂY!
Cảm ơn! Vì bạn bỏ giấy loại vào thùng rác 
màu xanh da trời nên hàng năm, số lượng 
cây sống sót còn nhiều hơn cả số cây trong 
toàn bộ Quận Grunewald. Giấy có thể tái chế 
được khoảng 5 lần và cứu được nhiều cánh 
rừng thoát khỏi cảnh bị đốn trọc. Mỗi lần bạn 
bước đến thùng rác màu xanh là mỗi lần bạn 
góp phần vào việc giảm lượng gỗ sử dụng để 
phục vụ cho hoạt động sản xuất giấy. Hãy kiên 
trì phân loại giấy với các loại rác bỏ đi. Bất kể 
là báo cũ, túi đựng bột mì, vỏ hộp trứng hay 
bìa cứng các loại: Mỗi một mẩu giấy được tái 
chế đều tốt cho môi trường. Khi mua các sản 
phẩm bằng giấy, hãy lưu ý tới loại giấy có thể 
tái chế 100 % in hình nàng tiên môi trường 
màu xanh. Chúc bạn nghỉ ngơi thoải mái 
trong lần đi dạo tới tại Grunewald hoặc các 
cánh rừng xanh tốt khác!

LỜI KHUYÊN ĐƯỢC IN RÕ RÀNG 
VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÙNG RÁC 
MÀU XANH:
• Bạn hãy xé nhỏ bìa cứng để đỡ chiếm chỗ 

trong thùng rác màu xanh.
• Hãy bỏ bao bì đựng thực phẩm bị bẩn, 

mẩu giấy dán tường thừa, giấy vệ sinh và 
giấy có bọc màng laminate vào thùng rác 
sinh hoạt.

• Hãy bỏ hộp giấy đựng nước trái cây vào 
thùng rác dành cho rác có thể tái sử dụng.

• Sách cũ còn nguyên vẹn có thể đem tặng 
hoặc quyên góp.

BỎ CÁI GÌ VÀO THÙNG RÁC MÀU 
XANH?

GIẤY:
• Báo
• Tạp chí
• Tài liệu quảng cáo
• Bìa cứng
• Sách
• Hộp giấy đựng trứng
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TÁI CHẾ THỦY TINH
MÀU HOẶC TRONG.

CHÚC MỪNG VÌ ĐÃ TÁI CHẾ ĐƯỢC 
THỦY TINH!
Từ thập kỷ 70, phần lớn mọi người đều thấy 
rằng tái chế rác thủy tinh là điều hiển nhiên. 
Công nghệ tái chế thủy tinh cho phép sử 
dụng lại loại nguyên vật liệu thô quan trọng 
và có thể tái chế hoàn toàn này để sản xuất 
nhiều loại chai lọ và vật dụng thủy tinh mới. 
Điều này giúp bảo vệ nguồn tài nguyên đáng 
kể, tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải 
CO2 vốn phát sinh rất nhiều trong quá trình 
sản xuất thủy tinh mới. Ngày nay người ta có 
thể dễ dàng xử lý thủy tinh cũ. Ngoài những 
thùng rác lớn đặt ở khắp mọi nơi trong thành 
phố, tại sân sau của các tòa nhà ở Berlin đều 
có hai thùng rác dành để đựng rác thủy tinh: 
Một thùng dành cho rác thủy tinh trong và 
một thùng dành cho rác thủy tinh màu.

TÁI CHẾ THỦY TINH. HÃY LÀM 
NHƯ SAU:
• Chỉ bỏ rác là vật dụng thủy tinh vào 

thùng rác đựng thủy tinh: Chai lọ và bình
• Thủy tinh trong vào một thùng rác riêng 

và thủy tinh màu vào một thùng rác 
riêng khác.

• Hãy tháo nắp chai và lọ ra và bỏ nắp vào 
thùng đựng rác có thể tái chế. 

• Trước khi vất bỏ vào thùng rác, hãy xúc 
qua chai lọ cho sạch mứt quả, thức ăn 
trẻ em hoặc những thứ đại loại như vậy.

• Vất mảnh kính cửa sổ, gương soi v..v.. vào 
thùng rác sinh hoạt.

BỎ CÁI GÌ VÀO THÙNG RÁC THỦY 
TINH?

THỦY TINH MÀU/
THỦY TINH TRONG
• Chai lọ đựng thức uống
• Chai dấm, dầu
• Lọ đựng thực phẩm
• Lọ mứt quả
• Lọ thức ăn cho trẻ sơ sinh

Ngoài ra: Đừng vất thủy tinh cũ vào 
thùng rác vào buổi tối. Như vậy, bạn 
không chỉ bảo vệ môi trường mà còn 
không gây lo lắng cho láng giềng nữa.
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ĐƯƠNG NHIÊN, TOÀN BỘ 
RÁC PHẢI LÀ CHẤT HỮU CƠ.

CHU KỲ SINH HỌC SẼ KHÉP KÍN NHƯ 
VẬY.
Tất cả các khu nhà ở Berlin đều được trang 
bị thùng rác hữu cơ. Điều này được quy định 
trong Luật quản lý rác thải của Berlin. Bởi vì 
chi phí xử lý rác hữu cơ rất thấp. Thức ăn thừa 
và hoa, vỏ chuối và bã cà phê … đều được 
xử lý thành phân bón. Phân bón này sử dụng 
cho vườn tược và nông nghiệp để tăng dinh 
dưỡng cho đất trồng hoa quả, rau và cây. Bạn 
cũng có thể mua phân này bón cho cây trong 
vườn hoặc ban công nhà bạn tại cơ sở tái chế 
của Berlin. Dù có nguồn từ động vật hay thực 
vật, hàng ngày, hộ gia đình nào cũng đều 
có rác thải hữu cơ. Nếu được xử lý một cách 
đúng đắn thì rác hữu cơ sẽ thúc đẩy sự phát 
triển của nguồn thức ăn mới cho người và gia 
súc. Hãy khép kín chu kỳ sinh học này bằng 
cách sử dụng thùng rác hữu cơ màu nâu.

KHÔNG VẤT TÚI NYLON VÀO 
THÙNG ĐỰNG RÁC HỮU CƠ!
• Hãy gói rác hữu cơ bằng giấy báo hoặc 

giấy lau bếp. 
• Giờ đây, đã có túi phân hủy sinh học giúp 

bạn phân loại và xử lý rác. Tất cả các loại 
rác vất vào thùng rác hữu cơ đều là chất 
hữu cơ phải không?

BỎ CÁI GÌ VÀO THÙNG RÁC HỮU CƠ

RÁC HỮU CƠ:
• Rau và hoa quả thừa
• Thức ăn thừa (kể cả đồ đã nấu chín)
• Phin lọc cà phê, chè
• Vỏ trứng
• Hoa
• Rác thải trong vườn
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ĐÂY LÀ MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ RÁC THẢI 
NGUY HIỂM CẦN PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ 
NHƯ RÁC THẢI ĐẶC BIỆT: 
• Chất tẩy va bảo vệ gỗ, 
• Thuốc men, 
• Chất thải có chứa xi măng amiăng, 
• Pin va ắc quy, 
• Dầu phanh, 
• Thuốc sat trung va tẩy rửa, 
• Phân bón, 
• Bóng đèn tiết kiệm điện và bóng đèn neon, 
• Sơn và thuốc màu (chưa bị khô cứng), 
• Thuốc chống đông lạnh, 
• Hóa chất phục vụ cho làm ảnh, 
• Kéo dán (chưa bị khô cứng), 
• Mỹ phẩm các loại (chưa bị khô), 
• Hóa chất làm tan và pha loãng, 
• Dầu máy, 
• Dầu hộp số và dầu cho hệ thống thủy lực, 
• Phin lọc dầu và giẻ lau có dính dầu, 
• thuốc bảo vệ thực vật va thuốc trừ sau, 
• Thuốc làm vệ sinh, 
• Nhiệt kế thủy ngân, 
• Axit và bazơ, 
• Các loại hộp xịt.

BẠN HÃY MANG RÁC THẢI ĐẶC BIỆT 
ĐẾN KHU XỬ LÝ TÁI CHẾ! 
Một số rác thải có chứa chất độc hại, ví dụ như 
pin và thuốc men, bạn có thể đem lại chỗ mình 
đã mua.

RÁC ĐẶC BIỆT – 
GIẢI PHÁP CHO NHỮNG
TRƯỜNG HỢP KHÓ KHĂN!

ĐỪNG BAO GIỜ VẤT RÁC THẢI ĐẶC 
BIỆT VÀO THÙNG RÁC HOẶC ĐỔ 
XUỐNG BỒN CẦU!

NHẬN BIẾT NGUY HIỂM, NGĂN CHẶN 
NGUY HIỂM.
Mặc dù lượng rác đặc biệt do các hộ gia đình 
thải ra rất ít nhưng cũng không được bỏ loại 
rác này vào bất kỳ thùng rác nào. Nó cực kỳ 
nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường của 
chúng ta. Vì vậy nó cũng được gọi là rác thải 
có vấn đề, rác gây ô nhiễm độc hại, rác thải 
nguy hiểm v.v...



12

BẠN HÃY GỌI NHỮNG NGƯỜI ĐÀN 
ÔNG KHỎE MẠNH ĐẾN NHÀ.
Cần vất bỏ rác thải là những vật dụng cũ 
cồng kềnh như đồ gỗ, tivi, đệm v.v.? Rõ ràng 
là không thể vất bỏ những thứ này ra ngoài 
đường. Nếu bị bắt gặp vất rác cồng kềnh ra 
ngoài đường, bạn sẽ bị phạt nặng. Tương tự, 
nếu vất bỏ những thứ rác này ra hành lang 
khu nhà, lối đi tầng hầm hay xung quanh 
thùng rác, bạn cũng sẽ bị phạt tiền. Tiền phạt 
dọn rác cồng kềnh sẽ được chia đều cho các 
hộ thuê nhà và điều này sẽ không giúp bạn 
phát triển mối quan hệ láng giềng tốt. Tốt hơn 
hết, hãy thuê người to khỏe đến nhà dọn rác 
cồng kềnh cho bạn. Dù việc thuê người này 
không miễn phí nhưng nó đảm bảo bạn vất 
rác đúng chỗ.

Nếu tự chở rác cồng kềnh (cùng với các loại 
rác thải khác) đến cơ sở tái chế rác thì bạn sẽ 
tiết kiệm được chi phí. Thậm chí, bạn có thể 
thuê xe hơi (xe tải) trong thời gian ngắn để 
chở rác tới nơi tái chế. Bạn có thể tìm hiểu 
thêm chi tiết về rác thải cồng kềnh, giá cả dọn 
rác, những điều được chấp nhận và thông tin 
chi tiết về các cơ sở tái chế rác tại Công ty vệ 
sinh Berlin. Vui lòng xem liên kết.

BSR SERVICE-CENTER
Điện thoại:
030 7592 - 4900
Thứ hai đến thứ sau,
7 – 19 giờ
Thứ bảy, 8 – 14 giờ
Hoặc truy cập dễ dang qua trang mạng: 
www.bsr.de

RÁC CỒNG KỀNH – 
CHỈ CẦN GỌI, CHÚNG TÔI SẼ
ĐẾN DỌN RÁC CHO BẠN.
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HÃY BẮT TAY VÀO LÀM!
Nếu bạn cùng bắt tay vào làm thì giá sẽ rẻ 
hơn. Hãy mang rác cồng kềnh, (một phần) rác 
đặc biệt, gạch vữa xây dựng, rác trong vườn, 
đồ điện tử, bóng đèn tiết kiệm điện, v.v. – tất 
cả những gì không thích hợp hoặc không 
được cho trực tiếp vào thùng rác – đến cơ sở 
tái chế rác của Công ty vệ sinh Berlin. Việc này 
không mất tiền. Thậm chí, ở một số cơ sở tái 
chế rác, bạn còn có thể vất bỏ rác thải độc hại. 
Nếu bạn không có xe riêng thì bạn có thể kết 
hợp với láng giềng và cùng thuê một chiếc xe 
để cùng chở rác; như vậy, bạn sẽ tiết kiệm hiệu 
quả chi phí.

MỘT CHUYẾN ĐI TỚI CƠ SỞ TÁI CHẾ 
RÁC.
Một chuyến “du ngoạn” nho nhỏ như vậy 
không những kinh tế mà còn lý thú và giúp 
bạn mở mang kiến thức nữa. Khi đối mặt với 
núi rác khổng lồ, nhiều người suy nghĩ liệu 
ngoài phương án vứt bỏ còn có giải pháp nào 
khác nữa không. Tránh phát thải rác là một 
giải pháp. Nếu bạn mở tiếp những trang sau, 
chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn nhiều giải 
pháp thú vị khác nữa.

CƠ SỞ TÁI CHẾ RÁC 
Bạn co thể tim thấy địa chỉ của cac cơ sở tai 
chế rac tại Trang Internet:
www.bsr.de

CƠ SỞ TÁI CHẾ RÁC
BERLIN CÓ MỘT BÃI CHỨA
RÁC CỒNG KỀNH CHO BẠN.
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QUYÊN GÓP, 
BÁN HOẶC TRAO ĐỔI.
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ĐỪNG VỨT BỎ, HÃY KINH DOANH!
Bạn có thể mang lại niềm vui cho nhiều người 
khác bằng nhiều đồ vật mà bạn không cần 
đến nữa. Thậm chí, bạn có thể kiếm tiền từ 
những thứ bỏ đi đó. Lúc nào cũng vậy, trong 
mỗi hộ gia đình đều có những đồ vật còn tốt 
mà người ta không thích hay không cần dùng 
đến nữa. Chiếc vô tuyến nhỏ phải nhường chỗ 
cho chiếc tivi màn hình phẳng. Chiếc tủ lạnh 
quá nhỏ đối với một gia đình mới thành lập. 
Quần áo của mùa trước nay đã được thay thế 
bằng những mốt mới nhất, v.v.

BỎ VÀO THÙNG RÁC NHỮNG THỨ 
CÒN TỐT NHƯ THẾ NÀY THẬT QUÁ 
PHÍ . VẬY THÌ ĐEM CHÚNG ĐI ĐÂU?
Tìm hiểu quanh nhà bạn hoặc trên mạng 
Internet, bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn quyên 
góp, tặng, trao đổi hoặc bán những đồ vật mà 
bạn đã loại ra để chuẩn bị vất đi. Trên trang 
mạng Internet của Công ty vệ sinh Berlin 
www.bsr. de, bạn sẽ thấy địa chỉ của nhiều 
cửa hàng xã hội hoặc trang mục trao đổi hay 
tặng trực tuyến. Nhiều tờ báo và tuần tin cũng 
giúp cho bạn có cơ hội mua bán trực tuyến 
hoặc ngoại tuyến những mặt hàng cũ. Vậy thì 

tại sao bạn không hỏi thăm các trang mạng 
xã hội của bạn hoặc đơn giản hỏi thăm bạn 
bè, người quen? Có rất nhiều lựa chọn để “cứu” 
những món quần áo còn tốt, đồ gỗ, đồ điện 
tử, xe đạp, bát đĩa, xoong nồi khỏi số phận kết 
thúc ở bãi rác. Còn bạn có gì để mời chào?

MÁCH NHỎ
• Chợ trời
• Quảng cáo nhỏ eBay
• Báo mua bán đồ cũ
• Facebook
• Trang trao đổi đồ cũ
• Hiệu sách cũ
• Cửa hàng bán đồ cũ
• Cơ sở từ thiện
• Thùng quần áo cũ
• Người có sở thích đặc biệt đối với một 

thứ gì đó và cửa hàng nhỏ chuyên tân 
trang xe đạp, đồ điện hoặc đồ gỗ, v.v.

TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG
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       CHẾ NGỰ CÁC CON VẬT GÂY HẠI 
Các mẹo hữu dụng để 

kiểm soát các con vật gây hại

AN TOÀN VẪN TỐT HƠN
Các mẹo về an toàn cho gia 

đình bạn

CHÓ, MÈO... NGÔI NHÀ 
Hướng dẫn về loài vật để 

giúp bạn nuôi thú cưng 

trong căn hộ bạn đang thuê 

BIẾT ĐƯỢC CÁCH 
THỨC
Tất cả thông tin về các chi 

phí dịch vụ

THỰC SỰ GIẢI NHIỆT
Mọi thứ bạn cần biết về bầu không 

khí phù hợp giữa bốn bức tường 

trong nhà

ĐỂ LÀ NGƯỜI HÀNG XÓM TỐT. 
Các mẹo và quy tắc để tạo 

môi trường láng giềng tốt đẹp  

trong chung cư nhà bạn.

MỞ CỬA. XEM XÉT. CHUYỂN VÀO.
Các mẹo hữu dụng khi đi xem căn hộ

CĂN HỘ CHO NGƯỜI LỚN TUỔI   
 Ở BERLIN 

Một nơi thư thả để sống với  tuổi già

BẠN ĐÃ BIẾT 
VỀ NHỮNG HƯỚNG 
DẪN KHÁC CỦA 
CHÚNG TÔI CHƯA? 

BESTELLEN SIE  
IHREN RATGEBER UNTER:
030. 24 71 41 69
oder info@wbm.de

OĐẶT BẢN HƯỚNG 
DẪN CỦA BẠN Ở ĐÂY:

030. 24 71 41 69
hoặc info@wbm.de




