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Washington State
Luật về đồ dùng một lần trong dịch vụ

Khách hàng có thể yêu cầu, xác 
nhận hoặc chọn các món đồ 
dùng một lần của riêng mình

Các món đồ tái sử dụng có thể 
giúp giảm lãng phí và chi phí 
kinh doanh

Các doanh nghiệp sẽ không 
mặc nhiên cung cấp các món đồ 
dùng một lần

Các vật dụng hoặc đồ dùng một lần bao gồm:

Dao, nĩa, thìa, đũa Que xiên cocktail, que 
chặn nắp, que khuấy, 

ống hút

Nắp đậy ly đồ uống 
lạnh

Các gói, túi hoặc hộp 
đựng nước xốt hoặc  

gia vị

Để yêu cầu Đạo luật người khuyết tật Mỹ (Americans with Disabilities 
Act, ADA) điều chỉnh quy định, hãy liên hệ với Sinh thái học qua điện 
thoại theo số (360) 742-9874 hoặc gửi email tới bagban@ecy.wa.gov 
hoặc truy cập https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Đối với Dịch vụ Chuyển tiếp hoặc TTY, hãy gọi 711 hoặc  
877-833-6341.

Nếu bạn không nói tiếng Anh, chúng tôi có sẵn dịch vụ ngôn ngữ 
miễn phí. Gọi (360) 742-9874.

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware
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Đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm
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•  Các doanh nghiệp sẽ không mặc nhiên cung cấp đồ dùng một lần 
trong dịch vụ 

•  Khách hàng có thể xác nhận họ muốn dùng đồ dùng khi được doanh 
nghiệp hỏi, yêu cầu được dùng đồ dùng hoặc chọn đồ dùng từ quầy 
tự phục vụ tại quán

• Các vật dụng/đồ dùng một lần bao gồm:
• dao, nĩa, thìa, đũa
• que xiên cocktail, que chặn nắp, que khuấy
• ống hút
• túi gia vị
• nắp đậy ly đồ uống lạnh

•  Không được gói các đồ dùng một lần chung với nhau khiến cho 
khách hàng không thể chọn từng món riêng lẻ

• Luật này không áp dụng cho các đồ dùng bao gồm:
•  Đĩa, bát hoặc cốc hoặc những bao bì dùng một lần khác để 

chứa thực phẩm hoặc đồ uống
• Nắp đậy đồ uống nóng
• Giấy gói các món mang đi
• Đồ dùng một lần cung cấp tại các cơ sở y tế/chăm sóc

•  Nắp đồ uống lạnh chỉ được mặc định cung cấp tại các điểm mua 
hàng trực tiếp trên xe, địa điểm lớn, hoạt động lâu dài cho các sự 
kiện thể thao hoặc âm nhạc chuyên nghiệp (sức chứa tối thiểu 2.500 
khách hàng). 

•  Để giảm lãng phí, chúng tôi khuyến khích sử dụng đồ dùng tái sử 
dụng khi có thể.

• Đọc chi tiết về luật bằng cách tìm kiếm Bộ luật sửa đổi bang  
 Washington (Revised Code of Washington) - RCW 70A.245.080

Bạn có thắc mắc? 
Gọi (360) 407-6000

Cấm đồ dùng 
một lần đóng  

gói sẵn

Để yêu cầu ADA 
điều chỉnh quy định, hãy liên hệ với 
Sinh thái học qua điện thoại theo 
số (360) 742-9874 hoặc gửi email tới 
bagban@ecy.wa.gov hoặc truy cập 
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Đối với Dịch vụ Chuyển tiếp hoặc 
TTY, hãy gọi 711 hoặc 877-833-6341.

Nếu bạn không nói tiếng Anh, 
chúng tôi có sẵn dịch vụ ngôn ngữ 
miễn phí. Gọi (360) 742-9874.
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