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Tờ thông tin

Tháng 9 năm 2022

Ai được phép cung cấp 
ống hút nhựa dùng một 
lần ở NSW: Cơ sở chăm 
sóc sức khỏe
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho các cơ sở y tế về 
Miễn trừ Ống Hút Nhựa Dùng Một Lần 2022 Plastic 
Single-Use Straw Exemption 2022) được thực hiện theo 
Đạo luật Cắt giảm Nhựa và Kinh tế Tuần hoàn 2021 
(Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021 – 
PRCE Act). 

Sau ngày 1 tháng 11 năm 2022, việc cung cấp ống 
hút nhựa dùng một lần trong khi kinh doanh ở NSW 
nói chung sẽ là phạm pháp. Điều này bao gồm việc 
cung cấp ống hút nhựa dùng một lần trong khi thực 
hiện một hoạt động vì mục đích thương mại, từ thiện, 
thể thao, giáo dục hoặc cộng đồng và bao gồm các 
doanh nghiệp vô vị lợi, công ty hợp danh và doanh 
thương cá thể. 

Miễn trừ Ống Hút Nhựa Dùng Một Lần 2022 cho phép 
tiếp tục cung cấp ống hút bằng nhựa dùng một lần 
cho người hỏi xin ống hút bằng nhựa dùng một lần vì 
lý do khuyết tật hoặc nhu cầu y tế khác hoặc cho một 
người hoặc tổ chức đại diện cho họ.

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có thể thay mặt 
người cần ống hút nhựa dùng một lần, kể cả người 
chăm sóc, thành viên gia đình, bạn bè, thầy cô, cư xá 
cao niên, hội đồng thành phố, quán cà phê, trường 
học và bệnh viện.

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe bao gồm cơ sở y tế, nha 
khoa, cơ sở chăm sóc và phương tiện vận chuyển bệnh 
nhân, và những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà 
hoặc hỗ trợ y tế khẩn cấp.

• Quý vị có thể cung cấp ống hút nhựa dùng một lần 
cho người khác vì lý do sức khỏe, y tế hoặc nha khoa 
trong các bối cảnh sau:

 - cơ sở y tế (ví dụ: bệnh viện, phòng mạch bác sĩ 
đa khoa)

 - phòng khám nha khoa

 - cơ sở chăm sóc (ví dụ: viện dưỡng lão, nhà trẻ)

 - phương tiện vận chuyển bệnh nhân (ví dụ: xe cứu 
thương)

 - những nơi có cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà

 - những nơi mà dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp đang 
được cung cấp (ví dụ: hiện trường vụ tai nạn nơi 
nhân viên cứu thương đang chăm sóc).

• Quý vị có thể cung cấp nhiều ống hút nhựa dùng 
một lần cho người đó. 

• Quý vị không thể tính lệ phí ống hút.

• Mặc dù quý vị không bắt buộc phải cung cấp ống 
hút nhựa dùng một lần theo Đạo luật PRCE hoặc 
tiêu chuẩn miễn trừ, tuy nhiên quý vị có lẽ nên 
làm như vậy vì điều này sẽ giúp những người cần 
ống hút nhựa tiếp tục sống cuộc sống an toàn và 
đàng hoàng.
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Hướng dẫn tham khảo ngắn gọn
Ghi chú: 'ống hút' là loại ống hút bằng nhựa dùng một lần.

Ghi chú: Hãy đọc bảng này chung với hướng dẫn ở trên.

Loại nhà cung cấp Quý vị có thể cung cấp cho ai? 

Quý vị 
có thể 
tính lệ 
phí hay 
không? 

Quý vị có thể 
tự docung cấp 
ống hút hay 
quý vị phải 
đợi có lời  
yêu cầu? 

Quý vị có cần yêu 
cầu chứng minh  
hay không?

Quý vị 
có thể 
cung cấp 
nhiều 
hơn một 
ống hút 
được 
không?

Quý vị có thể trưng bày công khai 
các ống hút được không?

Cơ sở y tế (cơ sở y tế, nha khoa, 
phương tiện vận chuyển bệnh 
nhân, cơ sở nơi có cung cấp dịch 
vụ chăm sóc tại nhà, cơ sở có cung 
cấp dịch vụ y tế khẩn cấp, chăm 
sóc sức khỏe hoặc nha khoa)

Cá nhân cần ống hút vì lý do sức khỏe, 
y tế hoặc nha khoa 

✗ Không Có thể tự do 
cung cấp 
ống hút

✗ Không ✓ Có Người cần ống hút phải dễ dàng lấy 
được ống hút, cũng như nhân viên 
dễ dàng lấy được ống hút để họ có 
thể cung cấp ống hút cho người cần 
ống hút.

Ngoài điều đó, không nên để ống 
hút ở nơi trưng bày công khai theo 
cách mà người không cần ống hút 
có thể tự do lấy ống hút.


