
Túi ni lông có hại cho khí hậu và môi trường:

Mỗi phút có 10.000 chiếc túi ni lông được tiêu thụ tại 
Đức. Nếu xếp chúng lại với nhau thì mỗi năm những 
chiếc túi ni lông này có thể quấn 46 vòng quanh đường 
xích đạo. Số lượng này rõ ràng là quá nhiều: ‘‘Hãy dùng 
Túi có thể tái sử dụng“

Không cần túi ni lông

Có nhiều cách để bảo vệ khí hậu hơn 
là chỉ sử dụng một lần.

Ô nhiễm môi trường.

Nhựa không tiêu hủy một cách đơn giản: Rất nhiều 
túi ni lông tồn đọng lại trong môi trường. Từ đó 
những chiếc túi này trôi ra biển và đại dương, tại 
đây chúng có thể trở thành thức ăn cho các loài 
động vật biển. Và điều đó sẽ dẫn tới những cái 
chết đau đớn.

Trung bình một chiếc túi ni lông chỉ được sử dụng 
trong vòng 25 phút.Tuy nhiên, khi những chiếc túi 
này tồn đọng trong môi trường nhiên nhiên, chúng 
cần tới 400 năm để phân hủy.

Khi những chiếc túi ni lông ở trên biển, chúng bị 
phân hủy bởi ánh nắng mặt trời và sóng thành 
những phân tử nhỏ. Cá và các loại động vật sống 
ở biển khác thường tưởng nhầm những phân tử vi 
nhựa này là thức ăn. Và những con vật này chết 
đói mặc dù dạ dầy căng phồng. Có thể đó chính là 
những con cá nằm trên đĩa ăn của chúng ta.

Trong đại dương, các chất thải nhựa tập trung 
thành các vòng xoáy rác thải. Chỉ riêng vòng xoáy 
rác thải ở Bắc Thái Bình Dương đã có diện tích 
tương đương với Trung Âu. 
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Phí phạm nguồn tài nguyên và gây 
biến đổi khí hậu.

Túi ni lông thường được sản xuất từ dầu 
mỏ. Khí thiên nhiên và các loại năng lượng 
khác cũng được sử dụng cho việc sản xuất 
túi ni lông. Như vậy từ quá trình sản xuất 
cho tới quá trình tiêu hủy túi ni lông sẽ sản 
sinh ra nhiều loại khí gây ảnh hưởng tới khí 
hậu, cũng như nhiều chất phụ gia độc hại 
được thải ra, bên cạnh đó nhiều nguyên liệu 
thiết yếu cho cuộc sống cũng bị tiêu tốn.

Lượng phát thải khí CO2 do sự tiêu thụ túi 
ni lông trên phạm vi toàn cầu được ước tính 
vào khoảng 31 triệu tấn mỗi năm. Điều này 
tương đương với toàn bộ lượng khí thải 
C02 của 2,5 triệu người Đức trong một 
năm.



Điều này rất dễ dàng!

Tờ rơi được gửi tới bạn từ

Những thông tin trên được biên soạn bởi LIFE- Hiệp hội Giáo dục -Môi trường  - Cơ hội bình đẳng và chiến 
dịch „Có nhiều cách để bảo vệ khí hậu hơn là chỉ sử dụng một lần“ của Hiệp hội. Chương trình này được tài 
trợ bởi Bộ Môi trường, bảo tồn thiên nhiên, xây dựng và an toàn hạt nhân, thông qua quyết định của Hạ nghị 
viện Liên bang Đức.
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Tài trợ bởi

dụng túi ni lông:
Bạn hãy hỗ trợ bằng cách tránh sử 

Không sử dụng túi ni lông khi mua trái cây và 
rau quả.
Hãy mua hoa quả không đóng gói.

Hiện nay đã có những lựa chọn thay thế thích hợp 
khác cho trái cây và rau quả, ví dụ như túi vải tuyn 
mỏng. Cũng có thể tự may những chiếc túi này một 
cách dễ dàng và tiết kiệm.

Xin đừng tin vào những cách thức thay thế bất 
kỳ nào!
Túi giấy và các hộp cát-tông có thể phân hủy dễ dàng 
hơn trong tự nhiên, tuy nhiên chúng vẫn gây ô nhiễm 
môi trường và làm biến đổi khí hậu.

Các loại túi có thể phân hủy sinh học và các loại túi 
được làm từ các nguồn tài nguyên tái sinh như Ngô 
hoặc Mía, về mặt sinh thái đây thậm chí thường là 
một sự thay thế tồi tệ hơn.

Trong trường hợp nếu bạn vẫn cần dùng túi ni 
lông, hãy sử dụng chúng nhiều lần và sau đó 
hãy bỏ chúng vào thùng rác mầu Vàng để túi 
được tái chế.

Bạn có biết? Ngày mồng 3 tháng 7 là ngày quốc 
tế không sử dụng túi ni lông.

Hãy sử dụng túi có thể tái sử dụng thay vì túi 
dùng một lần. Ngay cả giỏ, ba lô hay hộp thùng 
cũng thích hợp.
Hãy tìm hay dùng, ví dụ như một chiếc túi có thể tái 
sử dụng mà bạn cảm thấy đẹp và thực sự thích mang 
nó.

Hãy gài, đính một chiếc túi nhẹ, có thể gấp lại bằng 
một cái móc vào ba lô hoặc những vật sử dụng hàng 
ngày. Như thế bạn sẽ không quên nó.

Hãy mang đủ túi đựng đồ khi đi mua sắm. Vì thông 
thường mọi người hay mua đồ nhiều hơn so với dự 
tính.

Hãy hỗ trợ các cơ sở kinh doanh để có thể lưu 
thông ít túi nilong hơn.
Hãy nói „Không, cám ơn!“, khi bạn được cung cấp túi 
ni lông.

Bạn hãy hỏi, yêu cầu túi có thể tái sử dụng khi mua 
sắm.

Hãy truyền đạt cho gia đình và bạn bè của bạn 
biết về tác hại của túi ni lông.

HÃY CÙNG THAM GIA! Có nhiều cách để bảo vệ khí hậu hơn là chỉ sử dụng một lần.


