
 

 

 
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2022, các phương tiện có chiều dài từ 25 feet 
trở lên sẽ không còn được phép lưu thông tại các trạm xử lý rác Algona, 
Renton và Houghton của Quận King. 
 
 
được phép vào các trạm xử lý rác Algona, Renton, Houghton 
của Quận King. Ngoại lệ duy nhất là các công ty vận tải thương 
mại có hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom rác thải đô thị (ví dụ 
như Waste Management, Recology, Republic), và khách hàng 
tài khoản thương mại có xe nâng hoặc xe kéo thủy lực. Thay 
vào đó, khách hàng có phương tiện dài có thể sử dụng các trạm 
tại Bow Lake (Tukwila), Factoria, Enumclaw và Shoreline.  
 
Các trạm hiện đại này lớn hơn và cung cấp thêm các lựa chọn 
tái chế và thải bỏ. Khách hàng sẽ phải trả phí tái chế thấp hơn 
khi mang rác thải sân vườn đến Bow Lake (Tukwila), Factoria, 
Enumclaw và Shoreline, nhờ đó tiết kiệm được tiền. Các cơ sở 
này lớn hơn nên cũng giảm được thời gian chờ đợi. Khách hàng 
có thể Kiểm tra tình trạng xếp hàng để biết thời gian chờ. 
 
Cần phải hạn chế các phương tiện dài vì chúng tôi đã lắp đặt 
các rào chắn bê tông mới để giữ an toàn cho người và phương 
tiện tránh xa Khu vực nguy hiểm té ngã. Các biện pháp an toàn 
mới này đã làm giảm chiều dài của các khu vực đổ thải. Các phương tiện dài không còn đủ chỗ để di chuyển an 
toàn bên trong các trạm nhỏ hơn, và điều này làm tăng nguy cơ gây tai nạn và thương tích cho công nhân và 
khách hàng.  
 
Những khách hàng được điều chuyển khỏi các trạm bị ảnh hưởng sẽ cần đi thêm từ 8 đến 17 dặm để đến trạm 
thay thế. Chi phí xử lý những thứ như mảnh vụn sân vườn cũng được cung cấp với giá thấp hơn tại các địa điểm 
này.  
 
Chúng tôi hiểu và lấy làm tiếc về sự bất tiện cho khách hàng khi không biết về quy định mới. Những khách hàng 
được điều chuyển đến trạm khác sẽ nhận được phiếu giảm giá $14 cho phí xử lý rác thải của họ tại một Trạm xử lý 
rác khác của Quận King (Bow Lake, Factoria, Enumclaw, Shoreline). 
 

 
 
Hỏi: Tại sao lại cần hạn chế phương tiện dài 25 feet tại các Trạm xử lý rác Algona, Renton và Houghton của 
Quận King? 

Đáp: Các hạn chế này là cần thiết cho sự an toàn của khách hàng và công nhân tại các trạm xử lý rác cũ hơn này. 
Để giữ an toàn cho người và phương tiện bên ngoài Khu vực nguy hiểm té ngã được chỉ định, nhân viên đã phải 
lắp đặt các chốt chặn bánh xe bằng bê tông, điều này làm giảm chiều dài của các trạm thải rác. Xe tải và xe kéo dài 
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25 feet trở lên không có đủ chỗ để di chuyển an toàn bên trong trạm và chúng làm tăng nguy cơ gây tai nạn và 
thương tích cho công nhân và khách hàng. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các bên vận chuyển thương mại và 
chủ tài khoản thương mại có xe nâng và xe kéo thủy lực, vì họ có thể sử dụng các quầy thải rác thương mại mà 
không yêu cầu họ phải ra khỏi xe.  

 

Hỏi: Có phải các giới hạn về chiều dài phương tiện là mới có ở các trạm này không? 

Đáp: Không. Hiện tại đang có quy định hạn chế xe tải và xe kéo dài 30 feet tại các trạm này. Những điểm chốt chặn 
bánh xe bê tông mới được lắp đặt để giúp mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm té ngã đã làm giảm chiều dài của 
các khu vực đổ thải, đó là lý do tại sao quy định hạn chế giờ đây áp dụng cho xe dài 25 feet.  

 

Hỏi: Tại sao bây giờ lại hạn chế? Tôi đã sử dụng trạm này nhiều năm mà không hề có vấn đề gì. 

Đáp: Đây thực sự là một vấn đề, đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng các giới hạn an toàn mới. Các trạm cũ hơn 
này được gọi là trạm “nạp phía trên”, có xe kéo thấp hơn tiêu chuẩn để khách hàng thải bỏ rác của họ. Khách hàng 
phải đến quá gần mép nền xi măng phía trên xe kéo, có nguy cơ ngã thẳng xuống và bị thương nặng. Ngoài Khu 
vực Đỏ cấm vào (khu vực nguy hiểm té ngã) để giữ khoảng cách an toàn cho khách hàng từ mép sàn, các chốt 
chặn bánh xe bằng bê tông đã được lắp đặt để giữ cho các phương tiện không đến quá gần. Những chốt chặn 
bánh xe này làm giảm chiều dài của trạm và các phương tiện dài không thể di chuyển an toàn trong không gian 
hẹp.  

 

Hỏi: Tôi bị yêu cầu phải tới trạm khác. Vậy tôi phải tới đâu? 

Các trạm gần Algona nhất là: 

Trạm Xử lý rác & Tái chế Bow Lake (8 dặm) 
18800 Orillia Rd S (liên kết bản đồ bên ngoài) 
Tukwila, WA 98188 
Giờ làm việc của trạm (khác với giờ làm việc của khu vực tái chế): Thứ Hai-Thứ Năm: 24/24 giờ; Thứ 6: 
12:00 đêm – 11:30 tối; Thứ 7-Chủ Nhật: 8:30 sáng – 5:30 chiều 
Giờ làm việc của khu vực tái chế (khác với giờ làm việc của trạm): Thứ 2-Thứ 6: 6:00 sáng – 8:00 tối; Thứ 
7-Chủ Nhật: 8:30 sáng – 5:30 chiều  
 
Trạm Xử lý rác & Tái chế Enumclaw (17 dặm) 
1650 Battersby Ave E (liên kết bản đồ bên ngoài) 
Enumclaw, WA 98022 
Giờ làm việc của trạm: Hàng ngày 9:00 sáng – 5:00 chiều  

Các trạm gần Renton nhất là: 

Trạm Xử lý rác & Tái chế Bow Lake (8 dặm) 
18800 Orillia Rd S (liên kết bản đồ bên ngoài) 
Tukwila, WA 98188 
Giờ làm việc của trạm (khác với giờ làm việc của khu vực tái chế): Thứ Hai-Thứ Năm: 24/24 giờ; Thứ 6: 
12:00 đêm – 11:30 tối; Thứ 7-Chủ Nhật: 8:30 sáng – 5:30 chiều 
Giờ làm việc của khu vực tái chế (khác với giờ làm việc của trạm): Thứ 2-Thứ 6: 6:00 sáng – 8:00 tối; Thứ 
7-Chủ Nhật: 8:30 sáng – 5:30 chiều   

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/enumclaw-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=1650%20Battersby%20Ave%20E+Enumclaw+WA+98022+Enumclaw%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station


 

 

 
Trạm Xử lý rác & Tái chế Factoria (9 dặm) 
13800 SE 32nd St (liên kết bản đồ bên ngoài)  
Bellevue, WA 98005 
Giờ làm việc của trạm: Thứ 2-Thứ 6: 6:30 sáng 
– 4:00 chiều; Thứ 7 & Chủ Nhật: 8:30 sáng – 
5:30 chiều 

Các trạm gần Houghton nhất là:  

Trạm Xử lý rác & Tái chế Factoria (8 dặm) 
13800 SE 32nd St (liên kết bản đồ bên ngoài) 
Bellevue, WA 98005 
Giờ làm việc của trạm: Thứ 2-Thứ 6: 6:30 sáng 
– 4:00 chiều; Thứ 7 & Chủ Nhật: 8:30 sáng – 
5:30 chiều 
 
Trạm Xử lý rác & Tái chế Shoreline (16 dặm) 
2300 N 165th St. (liên kết bản đồ bên ngoài)  
Shoreline, WA 98133 
Giờ làm việc của trạm: Thứ 2-Thứ 6: 7:30 sáng 
– 5:00 chiều; Thứ 7 & Chủ Nhật: 8:30 sáng – 
5:30 chiều 

Khách hàng có thể Kiểm tra tình trạng xếp hàng để biết 
thời gian chờ. Danh sách đầy đủ có tại đây cho tất cả 
các Cơ sở Tái chế & Xử lý rác của Quận King bao gồm ngày, giờ hoạt động và các loại vật liệu được chấp nhận. Tất 
cả các cơ sở đều đóng cửa vào Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Ngày đầu Năm mới.  

 

Hỏi: Các trạm xử lý rác Houghton, Renton và Algona đã hoạt động được 50 năm, các bạn có đang làm gì để cải 
thiện chúng không? 

Đáp: Có, hai trạm trong số này (Algona và Houghton) đã được lên kế hoạch thay thế trong vài năm tới. Công trình 
xây dựng Trạm Xử lý rác và Tái chế phía Nam của Quận sẽ bắt đầu vào năm 2023, và trạm xử lý rác mới sẽ mở cửa 
vào năm 2026. Trạm này sẽ có một số dịch vụ mới, bao gồm tái chế, đổ rác thải sân vườn và xử lý chất thải nguy 
hại, những dịch vụ hiện chưa được cung cấp tại Algona. Quận King đang tìm kiếm một địa điểm mới cho Trạm Xử 
lý rác và Tái chế phía Đông Bắc, dự kiến hoạt động vào năm 2028. 

 

Hỏi: Tôi không biết về quy định mới. Tôi đến trạm, xếp hàng chờ và rồi sau đó được yêu cầu tới trạm khác. 
Quận King sẽ bồi thường cho tôi chứ? 

Đáp: Chúng tôi hiểu và rất tiếc về sự bất tiện này cho các khách hàng. Những người bị điều chuyển tới trạm khác 
sẽ nhận được một phiếu giảm giá $14 cho phí xử lý rác tại trạm thay thế. Phí xử lý rác là $28, phí tái chế (bao gồm 
cả rác sân vườn) là $16.  

 
 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/shoreline-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=2300%20N%20165th%20St.+Shoreline+WA+98133+Shoreline%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/south-county.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/northeast.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/northeast.aspx

