
FOGO là gì?
FOGO là viết tắt của chữ Food Organics Garden 
Organics (Chất hữu cơ từ Thực phẩm Chất 
Hữu cơ từ Vườn tược). Hầu hết dân chúng tại 
Wollongong có một thùng rác lớn với nắp màu 
xanh. Đây gọi là thùng FOGO. Thùng này được 
dùng để bỏ rác thải từ thực phẩm và rác thải 
từ vườn tược, và sẽ được dùng để làm phân 
hữu cơ. 

Những gì có thể được bỏ vào thùng 
FOGO?
•  Rác thải từ thực phẩm như trái cây, rau 

củ, thịt, xương, túi trà, cà phê , vỏ trứng, 
phó mát, hải sản, bánh mì, pasta (mì Ý), 
cơm. 

• Rác thải từ vườn tược chẳng hạn như cỏ 
và các nhánh cây nhỏ.

• Quí vị có thể bỏ khăn giấy đã dính bẩn 
thực phẩm và các hộp pizza đã dùng rồi 
vào thùng FOGO.

Những thứ gì không thể bỏ vào 
thùng FOGO?
• Tất cả các loại túi nhựa.
• Rác rến chẳng hạn như khăn giấy, kim 

chích, thuốc men, pin/bình ắc quy, kim 
loại, thủy tinh, tã lót, rác thải từ vật liệu 
xây dựng, đá sỏi, đất cát và phân thú 
nuôi.

Ai sẽ nhận được thùng rác nhỏ 
FOGO?
Tất cả các hộ gia đình sẽ nhận được một caddy 
(thùng rác nhỏ), và một gói gồm các túi màu 
xanh để lót thùng.

Cách dùng FOGO caddy và thùng 
FOGO?
• Đặt túi lót vào caddy (thùng rác nhỏ).
• Cho rác thải thực phẩm vào caddy.
• Khi túi rác đã đầy, đặt túi vào thùng 

FOGO. 
• Rửa caddy.
• Đặt túi mới vào caddy.
Quý vị không nhất thiết phải dùng đến caddy 
hoặc túi lót. Quý vị cũng có thể dùng một cái 
thùng của mình để đựng.

Thùng FOGO

FOGO caddy

Bỏ tất cả rác thực phẩm
vào caddy

Rác thực phẩm
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In trên giấy đã được FSC (CoC) chứng nhận 100% là giấy tái chế sau khi đã sử dụng -  
carbon trung tính, không có chlorine (ISO 14001)

Đặt túi rác vào thùng 
FOGO

Mua túi lót có số hiệu 
AS4736

Quý vị không nhất thiết 
phải dùng đến thùng rác 
nhỏ hoặc túi lót

FOGO được dùng để làm 
phân hữu cơ

Túi lót thùng rác nhỏ FOGO:
• Quý vị có thể mua thêm các túi lót thùng 

(liner bags) từ siêu thị, các tiệm bán vật 
liệu gia dụng (hardware), hoặc mua trực 
tuyến.

• Nên mua các túi có số AS4736 và có biểu 
trưng (logo) hình cây mầm.

• Đừng bỏ các loại túi nhựa khác vào thùng 
FOGO.

• Quý vị có thể không cần đến túi lót thùng 
rác. Có thể bỏ thẳng rác thải thực phẩm 
vào thùng FOGO mà không cần bỏ vào 
túi trước.

Thùng FOGO được đổ thường xuyên 
ra sao?
• Hiện nay các thùng có nắp xanh (thùng 

FOGO) được đổ mỗi tuần.
• Thùng có nắp đỏ (thùng rác thông 

thường) được đổ mỗi tuần.
• Thùng có nắp vàng (thùng tái chế) được 

đổ mỗi hai tuần.

Tôi có phải dùng thùng FOGO 
không?
Việc dùng thùng FOGO hoặc không dùng là tùy 
ý quý vị. Bằng cách dùng thùng FOGO quý vị sẽ 
giúp ích cho môi trường và giảm lượng rác thải 
đổ vào bãi lấp rác.

Cách thức để giảm mùi từ thùng 
FOGO?
• Xen kẽ từng lớp rác thải thực phẩm với 

các nhánh cây cắt từ vườn tược, lá và cỏ.
• Với rác thải thực phẩm có mùi chẳng hạn 

như hải sản và thịt, nên bỏ vào ngăn đá 
rồi sau đó bỏ vào thùng FOGO vào ngày 
đổ rác.

• Đem thùng FOGO ra ngoài hàng tuần để 
được đổ dù chưa đầy.

• Đặt thùng FOGO vào nơi bóng mát và 
thoáng khí.

• Rắc ‘bicarbonate of soda’ trong thùng.
• Dùng vòi nước để xối rửa thùng, và để 

khô ráo.
• Nếu thùng hoặc nắp bị nứt, liên lạc số 

điện thoại dưới đây.


