
 XIN NHỚ HỎI CÁM ƠN

Những món gì gọi là gia vị dùng một lần? 
Gia vị dùng một lần là những túi gia vị nhỏ cho:
•  Các loại xốt (xốt cà hay ketchup, dưa chuột 

xay ngâm dấm hay relish, xốt mayonnaise, 
mù tạt, nước tương, xốt salad, xốt cay)

•  Gia vị nêm nếm (muối, tiêu, phô-mai 
parmesan, ớt đỏ khô)

•  Các loại phết lên bánh (kem phô-mai hay 
cream cheese, các loại mứt trái cây, bơ)

THẮC MẮC THƯỜNG GẶP

 Chương trình #SkipTheStuff (hay, Không cần, không lấy, không trao) của Denver
(Chương 2, Điều XIX của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver)

Chỉ cung cấp vật dụng và các 
túi gia vị dùng một lần khi 

khách hàng hỏi xin.

Khách hàng cần vật dụng và 
gia vị dùng một lần loại nào và 

cần bao nhiêu.

Đã đáp ứng mọi quy định của 
Chương trình Skip the Stuff 

(Không cần, không lấy, không trao)

Chương trình này có áp dụng cho dịch vụ giao 
thức ăn của các công ty bên thứ ba không?
Có. Dù không được khách hàng yêu cầu, họ vẫn có thể 
cung cấp nắp ly, nút đậy tránh bị đổ và khay dùng để 
không bị đổ và giúp giao thức ăn an toàn hơn.

Tôi có thể cung cấp cho khách hàng những 
món dùng một lần không? 
Được, nhưng hãy nêu rõ từng món và không cung cấp 
tất cả các món cùng một lúc. Thí dụ hỏi, “Quý vị có 
cần nĩa, hoặc túi xốt cà chua, cho phần ăn này không?”

Những món gì gọi là vật dụng dùng một lần?
Vật dụng dùng một lần là tất cả những món làm ra 
để chỉ dùng một lần rồi vứt đi. Những món này gồm:

• đũa
•  chén nhỏ, túi nhỏ  

đựng xốt và gia vị
• khăn giấy

•  nút đậy tránh bị đổ và 
cây khuấy rượu cocktail

• ống hút và cây khuấy
• muỗng nĩa

DenverGov.org/SkipTheStuff
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