
                    
 
 
 

                                          

                                                      

 

Please see following page for event guidelines  
 
 
 

Accepted

•Old furniture, desks drawers, matresses, 
box springs 

•Counter tops, hadware,toilets, glass, carpet 
and padding

•lumber, fencing, wood, logs
•lawn mowers(fluids drained) 
•Plastic toys
•Clean concrete, brick, cinder blocks rock 
•Packaging styrofoam in a clear plastic bag

Non-Accepted

•Fertilizer and Pesticides 
•Fluorescent lightbulbs 
•Gas cylinders and tanks 
•Paint, solvent, and more 
•Pharmaceuticals
•Automotive and cleaning products
• No commercial waste, trailers over 

4x8 will be turned away 
•Tires
•Refrigerators 

 

You will be expected to unload your own material. 
Se espera que descargues su propio material. 
Bạn sẽ được yêu cầu dỡ tài liệu của riêng bạn. 

 

 

 

 

 
      

 

 
 
 

Aceptado

•Muebles viejos, 
escritorios, cajones, 
colchones, somieres

•Encimeras, menaje, 
inodoros, vidrio, 
alfombras y acolchados.

•Madera, cercas, madera, 
troncos

•Cortadoras de césped 
(fluidos drenados)

•Juguetes de plástico
•Limpie el hormigón, el 
ladrillo, los bloques de 
hormigón

•Embalaje de espuma de 
poliestireno en una bolsa 
de plástico transparente

•Llantas

No Aceptado

•Fertilizantes y pesticidas
•Bombillas fluorescentes
•Botellas y tanques de 
gas.

•Pintura, solvente y más
•Productos farmacéuticos
•Llantas
•Automotriz y productos 
de limpieza

•Residuos comercials, 
los remolques mas de 
4x8 seran rechazados 

Đã được chấp nhận

•Đồ cũ, bàn, ngăn kéo, 
đệm, lò xo hộp

•Mặt bàn, đồ dùng, nhà vệ 
sinh, kính, thảm và đệm

•Gỗ, hàng rào, gỗ, gỗ
•Máy cắt cỏ (chất lỏng 
thoát nước)

•Đồ chơi bằng nhựa
•Làm sạch bê tông, gạch, 
đá khối

•Bao bì xốp trong một túi 
nhựa trong

• lốp xe

KHÔNG CHẤP NHẬN

•Phân bón và thuốc trừ 
sâu

•Bóng đèn huỳnh quang
•Bình gas và bình xăng
•Sơn, dung môi, và nhiều 
hơn nữa

•Dược phẩm
•Lốp xe
•Ô tô và sản phẩm tẩy rửa
•Không có chất thải 
thương mại, các đoạn 
giới thiệu trên 4x8 sẽ bị 
từ chối

Self Service 
Dumpster Day 



Do's

• Wear a facemask 
• Maintain social distance (6 feet apart) 
• Please reamain in your car unless you 

are unloading items
• When unloading items, please unload 

towards the back of the bin to 
maximize space  

• Bring people to help unload items, as 
it is self service 

• Hacer: 
• Usar masacrailla
• Mantener el distanciamiento social (6 

pies de distancia) 
• Permanezca en su automóvil a menos 

que esté descargando artículos
• Al descargar artículos, descargue hacia 

la parte posterior del contenedor para 
maximizar el espacio

• Traiga personas para ayudar a 
descargar artículos, ya que es 
autoservicio

• làm: 
• đeo khẩu trang
• duy trì khoảng cách xã hội (cách nhau 

6 feet)
• Hãy ở lại trong xe của bạn trừ khi bạn 

đang dỡ đồ
• Khi dỡ hàng, vui lòng dỡ về phía sau 

thùng để tối đa hóa không gian
•Mang mọi người đến giúp dỡ hàng, vì đó là 
dịch vụ tự phục vụ

Dont's

• Don't bring more people 
than needed to unload 
items 

• Don't bring in donations, as 
they will not be accepted 

• No hacer: 
• No traiga más personas de 

las necesarias para 
descargar artículos

• no traiga donaciones, ya que 
no serán aceptadas

• Đừng: 
• không mang nhiều người 

hơn mức cần thiết để dỡ 
hàng

• không mang theo quyên 
góp, vì chúng sẽ không 
được chấp nhận

Event Guidelines 
*Please note: Wait times may be longer than usual due to enhanced safety and 

health measures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

Paid for by the city of San Jose  


