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Tờ thông tin

Tháng 10 năm 2022

Tăm bông que nhựa 
dùng một lần và tô chén 
nhựa dùng một lần: 
hướng dẫn về miễn trừ
Hướng dẫn về ai có thể cung cấp và sử dụng tăm 
bông que nhựa dùng một lần và tô chén nhựa dùng 
một lần và trong những tình huống nào 

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, việc cung cấp tăm bông 
và tô chén nhựa dùng một lần* sẽ bị cấm ở NSW. Điều 
này có nghĩa là việc cung cấp tăm bông que nhựa 
dùng một lần hoặc tô chén nhựa dùng một lần khi 
đang kinh doanh ở NSW sẽ là phạm pháp, ngoại trừ các 
trường hợp đã quy định trong Miễn trừ Tăm bông Que 
Nhựa dùng một lần và Tô chén Nhựa dùng một lần 
2022 (Plastic Single-Use Straw Exemption 2022). 

Tăm bông và tô chén nhựa dùng một lần có thể tiếp tục 
được cung cấp ở những nơi dùng cho mục đích y tế, 
khoa học hoặc pháp y, tùy thuộc các điều kiện miễn trừ. 

Thời kỳ tái duyệt

EPA dự định tái duyệt quy định miễn trừ này sau hai 
năm (ngày 1 tháng 11 năm 2024), nhưng vẫn có thể 
tái duyệt bất cứ lúc nào. Việc miễn trừ có thể thay đổi 
hoặc hủy bỏ bằng cách đăng thông báo trên Công báo 
Chính phủ NSW. 

Trong hai năm này, chúng tôi đề nghị các nhà cung 
cấp hãy chủ động theo dõi tìm các giải pháp thay thế 
phù hợp, thử nghiệm các giải pháp thay thế khả thi và 
chuyển sang các giải pháp thay thế phù hợp có thể tái 
sử dụng hoặc ít hại môi trường.
* Tô chén nhựa dùng một lần đã được thiết kế hoặc nhằm mục đích 
có nắp chống đổ tràn, chẳng hạn như loại dùng để đựng món 
súp mang đi, hiện không bị cấm, nhưng sẽ xem xét để loại bỏ dần 
trong tương lai. 

   Việc cung cấp tô chén giấy có tráng nhựa bên trong không bị cấm 
cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2024. Hãy xem tại trang mạng EPA 
để biết thêm thông tin về việc miễn trừ tạm thời đối với tô chén và 
đĩa giấy tráng nhựa.

Tăm bông que nhựa dùng một lần
Tăm bông que nhựa dùng một lần (bao gồm tăm bông 
quệt bằng nhựa dùng một lần) có thể cung cấp khi 
đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây:

• việc cung cấp để một người chỉ sử dụng mặt hàng 
này cho các mục đích y tế, khoa học hoặc pháp y 
hoặc để có thể cung cấp cho một người sử dụng 
các mặt hàng cho các mục đích này (ví dụ: nhà phân 
phối cung cấp cho các bệnh viện)

• việc cung cấp không để làm sạch tai, mục đích làm 
đẹp hoặc thẩm mỹ, hoặc các mục đích sử dụng 
thông thường trong gia đình như làm sạch/vệ sinh

• Tăm bông bằng nhựa dùng một lần không bán hoặc 
cung cấp để bán cho công chúng, trừ trường hợp 
cục bông gòn là một phần của bộ vật dụng hợp 
pháp (tức là bộ vật dụng sơ cứu hoặc bộ vật dụng 
dùng để làm xét nghiệm y tế, khoa học hoặc pháp y, 
chẳng hạn như xét nghiệm COVID-19),

và

• việc cung cấp không phải cho một người sẽ bán 
hoặc cung cấp để bán, các cục bông gòn cho dân 
chúng (ví dụ: nhà thuốc tây bán lẻ, siêu thị, cửa tiệm 
tiện lợi hoặc thị trường trực tuyến), trừ trường hợp 
cục bông gòn là một phần của bộ vật dụng hợp pháp.

Ví dụ về các việc sử dụng cho mục đích y tế, khoa học 
hoặc pháp y bao gồm:

• như một phần của bộ vật dụng xét nghiệm 
COVID-19 hoặc bộ vật dụng sơ cứu

• lấy mẫu để xét nghiệm bệnh lý hoặc tại hiện trường 
vụ án để phân tích pháp y

• như một phần của bộ vật dụng dùng cho mục đích 
y tế, chẳng hạn như phẫu thuật

• bác sĩ đa khoa cung cấp cho bệnh nhân vì mục đích 
y tế 

• cung cấp cho phòng khám nha khoa, cơ sở chăm 
sóc người cao niên hoặc phòng khám thú y để nhân 
viên sử dụng cho mục đích y tế

• lau chùi thiết bị khoa học của phòng thí nghiệm 
nghiên cứu.
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Nếu là nhà sản xuất, hãng sản xuất hoặc nhà buôn 
bán sỉ, quý vị chỉ có thể cung cấp tăm bông que nhựa 
dùng một lần nếu đã thực hiện việc thẩm định cẩn 
thận để xác nhận rằng việc cung cấp tăm bông đáp 
ứng các điều kiện nêu trên. Quý vị không cần phải thực 
hiện việc thẩm định cẩn thận trong những trường hợp 
việc cung cấp tăm bông que nhựa dùng một lần là 
một phần của bộ vật dụng hợp pháp.

Việc thẩm định cẩn thận này được giải thích ở phần 
cuối tờ thông tin này.

Tô chén nhựa dùng một lần
Có thể cung cấp tô chén nhựa dùng một lần khi đáp 
ứng tất cả các điều kiện dưới đây: 

• việc cung cấp để một người chỉ sử dụng mặt hàng 
này cho các mục đích y tế, khoa học hoặc pháp y 
hoặc để có thể cung cấp cho một người sử dụng 
các mặt hàng cho các mục đích này (ví dụ: nhà phân 
phối cung cấp cho các bệnh viện)

• việc cung cấp không phải là cho dịch vụ thực phẩm 
hoặc đồ uống cho dân chúng (bao gồm dịch vụ 
thực phẩm trong các cơ sở y tế, chẳng hạn như cho 
bệnh nhân trong khu vực bệnh nhân tại bệnh viện, 
nhà ăn bệnh viện hoặc trong cơ sở chăm sóc người 
cao niên – điều này không được phép)

• việc cung cấp không phải cho mục đích làm đẹp 
hoặc thẩm mỹ hoặc tương tự

• tô chén nhựa dùng một lần không để bán hoặc 
cung cấp để bán cho công chúng

• việc cung cấp không phải cho một người sẽ bán 
hoặc cung cấp tô chén để bán cho công chúng (ví 
dụ: nhà thuốc tây bán lẻ, siêu thị, cửa tiệm bách hóa, 
cửa tiệm tiện lợi hoặc thị trường trực tuyến) 

và

• tô chén không phải là loại polystyrene giãn nở (EPS) 
(expanded polystyrene – EPS).

Ví dụ về các việc sử dụng cho các mục đích y tế, khoa 
học hoặc pháp y bao gồm việc sử dụng bởi: 

• bệnh viện trong bối cảnh phẫu thuật, cần dùng tô 
chén vô trùng để đựng các bộ phận cơ thể trong lúc 
cấy ghép

• phòng khám thú y để sử dụng làm tô chén nước 
cho động vật cách ly, cần thiết để giúp kiểm soát 
nhiễm trùng hoặc bệnh tật lây lan 

• phòng khám nha khoa trong lúc đang phẫu thuật

• phòng thí nghiệm khoa học hoặc pháp y cần có tô 
chén vô trùng để đựng mẫu vật tránh nhiễm bẩn.

Nếu là nhà sản xuất, hãng sản xuất hoặc nhà buôn 
bán sỉ, quý vị chỉ có thể cung cấp tô chén nhựa dùng 
một lần nếu đã thực hiện việc thẩm định cẩn thận để 
xác nhận rằng việc cung cấp tô chén đáp ứng các điều 
kiện nêu trên.

Việc thẩm định cẩn thận này được giải thích ở phần sau.

Thẩm định cẩn thận
Thẩm định cẩn thận liên quan đến việc có các cơ chế 
để xác nhận rằng đã đáp ứng các điều kiện trên trước 
khi cung cấp các mặt hàng. Ví dụ về việc thẩm định 
cẩn thận có thể bao gồm: đòi hỏi có một tuyên bố đối 
với các điều kiện trên; đòi hỏi email xác nhận rằng đã 
đáp ứng các điều kiện trên; và thực hiện việc kiểm tra 
loại hình kinh doanh. 

Quý vị cũng nên cân nhắc liệu có cần hỏi thêm bất kỳ 
điều gì hoặc có thêm biện pháp nào trong tình huống 
này hay không.
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