
Elektronikong basura na mayroong mga circuit board (saklaw ang mga microwave,
kompyuter, TV, at selpon)
Mga produktong pangsasakyan (antifreeze, gasolina, mga baterya, gamit na langis ng
makina at mga piltro)
Mga silindro ng propane gas, mapanganib na mga aerosol/panglinis/sprey at lason
Mga pintura, solbent, pantunaw ng pintura, at adhesibo
Mga pambahay na baterya, fluorescent na ilaw, termómetro na merkuryo at switch
Mga produkto sa hardin (mga pestisidyo at abono)
Mga kemikal sa languyan at litrato
Mga kutson at kahon sa spring (limit ng mga 3 bagay; walang sobrang basa o nasirang
kutson; walang muwebles)
Nilimita ng mga regulasyon sa estado ang transportasyon ng HHW sa 15 galon o 125
libra kada sasakyan kada bisita. Ang mga indibidwal na lalagyan ay nilimita sa 5 galon
na kapasidad

Mga Tanggap na Bagay

Mga Bawal na Bagay
Walang basura, mga trailer, mga retasong bakal, at mga gulong
Walang muwebles o mga air mattress
Walang basura galing sa negosyo, konstruksiyon, at demolisyon
Walang pampasabog, sandata, basurang medikal, mga parmasyutikal, mga
matutulis, radyoaktibong aksaya, mga tangke ng gas o silindro ng gas
Walang aplayanses, kabilang ang mga lutuan, refrigerator, washer/dryer,      
 vacuum, toaster, coffee maker
Walang mga TV sa console o mga TV na higit sa 36” (tanggap ang mga flatscreen)
Walang mapanganib na labi dulot ng konstruksiyon (asbestos, pressure-treated
wood waste, kontaminadong lupa, at iba pa)
Walang mga baterya sa de-kuryenteng sasakyan

Lahat ng mga sasali ay nararapat na manatili sa kanilang sasakyan sa lahat ng oras. Lahat ng mga materyales
ay nararapat na inilagay sa likuran o sa pinakadulo ng sasakyan. Ang hindi pagsunod sa mga patnubay na ito
ay magdudulot ng pagtanggi ng serbisyo.

Mga Patnubay sa Kalusugan

Mga residente* ng El Sobrante, Hercules, Richmond, Pinole, San Pablo, El Cerrito, at
Unincorporated West Contra Costa County
*Magdala ng pruweba ng paninirahan

ISANGARAWLANG!
 

IBENTONG PANGONGOLEKTA NG MGA
HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE!

Lungsod ng Hercules Corp Yard: 1000 Sycamore Ave sa Willet St, Hercules
Petsa: Sabado, Ika-25 ng Hunyo, 2022
Oras: 8am – 1pm
May Katanungan? Tumawag sa 888-412-9277
o bumisita sa www.RecycleMore.com

Tumatanggap ang permanenteng HHW
Facility ng HHW at mga kutson sa kabuuang
taon! Dalhin ang inyong HHW sa:
101 Pittsburg Ave, Richmond
Miyerkules hanggang Sabado, 9am – 4pm

Ito ay isang libreng ibento na kasama ang Lungsod ng Hercules, Lungsod ng Pinole, RecycleMore, Republic Services, at West County Resource Recovery.

Bukas para sa…

http://www.recyclemore.com/



