
Dự luật 90 của Thượng viện đã được 
thông qua trong kỳ họp lập pháp năm 
2019, trong đó hạn chế các cơ sở dịch 
vụ ăn uống cung cấp ống hút nhựa cho 
khách hàng trừ khách hàng yêu cầu. 
Nhân viên dịch vụ ăn uống chỉ có thể 
cung cấp ống hút bằng nhựa, dùng một 
lần cho khách hàng nếu khách hàng 
đang ở trong/ trên xe của họ trong khu 
lái xe mua đồ ăn (drive-thru). 

 

Hạn chế này không áp dụng cho các cơ 
sở chăm sóc sức khỏe hoặc cơ sở chăm 
sóc nội trú cung cấp ống hút cho bệnh 
nhân hoặc người dân. 

 

Các cửa hàng tiện lợi có thể cung cấp 
ống hút nhựa dùng một lần cho khách 
hàng ở địa điểm không có người giám 
sát với điều kiện là cửa hàng tiện lợi 
không có không gian để cất ống hút ở vị 
trí mà nhân viên của cửa hàng cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng. Người điều 
hành phải xác định vị trí để ống hút khi 
họ có đủ không gian. 

 

Thông Tin bổ sung: 

• Ống hút không thể được tự động 
đưa vào túi thực phẩm của khách 
hàng trong khu lái xe mua đồ ăn 

• Hạn chế này bao gồm ống hút cock-
tail nhỏ 

• Các cơ sở có thể treo bảng chỉ dẫn 
rằng khách hàng cần hỏi nhân viên 
xem họ có muốn có ống hút không 

• Các cơ sở có đặt hàng trực tuyến 
không được sử dụng ‘hộp kiểm’ 
hoặc một số chỉ báo khác liên quan 
đến ống hút. Khách hàng (hoặc dịch 
vụ giao hàng) phải yêu cầu ống hút 
tại thời điểm nhận đơn hàng 

• Ống hút có thể sử dụng nhiều lần, 
trơn tru và dễ làm sạch như thủy 
tinh hoặc kim loại được phép sử 
dụng mà không có bất kỳ hạn chế 
nào 

• Ống hút dùng nhiều lần phải được 
rửa kỹ bằng tay bằng bàn chải nhỏ, 
rửa sạch và vệ sinh giữa mỗi lần sử 
dụng 

• Không được phép dùng ống hút tre 
vì chúng không nhẵn và không dễ 
làm sạch 

• Ống hút bằng giấy phân hủy sinh 
học sử dụng một lần được phép sử 
dụng không có hạn chế 

• Ống hút làm bằng polyme thực vật/ 
nhựa không được phép sử dụng 
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OAR 333-150-0000,  
CÁC ĐỊNH NGHĨA 

 
(1) “Ống hút nhựa dùng một lần” 
có nghĩa là một ống được làm chủ yếu 
từ nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc 
polyme có tính sinh học, chẳng hạn 
như ngô hoặc nguồn thực vật khác, và 
được sử dụng để: 
(a) Chuyển chất lỏng từ vật chứa đến 
miệng người tiêu dùng; 
(b) Sử dụng một lần; và 
(c) Thải bỏ sau khi sử dụng một lần. 
 
(2) “Ống hút nhựa dùng một lần” 
không bao gồm: 
(a) Ống hút được làm từ các vật liệu 
không phải nhựa, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở giấy, mì ống, mía, 
gỗ hoặc tre; và 
(b) Ống hút bằng nhựa được gắn vào 
hoặc đóng gói với hộp đựng đồ uống 
trước khi hộp đựng đồ uống được đưa 
ra bán. 

 
OAR 333-150-0000, 

CHƯƠNG 4-502.13(C)  
Các vật dụng sử dụng một  

lần và dịch vụ một lần,  
Giới hạn sử dụng 

 
(A) Các vật dụng sử dụng một lần và 
dịch vụ một lần không được phép sử 
dụng lại. 
 
(B) Ống phân phối hộp sữa số lượng 
lớn phải được cắt theo đường chéo 
không để nhô ra quá 2,5 cm so với 
đầu phân phối đã được làm lạnh. 
 
(C) (1) Nhà cung cấp thực phẩm, đồ 

uống hoặc cửa hàng tiện lợi 
không được cung cấp ống hút 
nhựa dùng một lần cho người 
tiêu dùng trừ khi người tiêu dùng 
yêu cầu. 

(2) Cơ sở thực phẩm và đồ uống có 
thể cung cấp ống hút nhựa dùng 
một lần cho người tiêu dùng 
ngồi trong xe hoặc trên xe. 

(3) Cửa hàng tiện lợi có thể để ống 
hút dùng một lần ở vị trí không 
có người giám sát nếu họ không 
có không gian ở địa điểm có 
nhân viên tham gia. 

(4) Cửa hàng tiện lợi có thể bán 
hoặc bán ống hút dùng một lần 
với số lượng lớn mà không liên 
quan đến việc bán hoặc cung cấp 
thực phẩm hoặc đồ uống. 

Tháng 12 năm 2019 

Ống hút phải được khách hàng yêu cầu 
trừ khi khách hàng đang ở trong xe  


