Bản lưu
Tháng 4 năm 2017

ベトナム語

Thành phố Kofu

Cách phân loại rác,
bỏ rác

Mục lục
Rác cháy được
Trang 1
Đồ đựng nhãn
mác nhựa

Trang 2

Rác không cháy
được

Trang 3
Rác lớn không
bỏ túi được

(Rác lớn cháy được, rác lớn không cháy được,
chăn, các loại thảm)

Trang 4

Rác bắt lửa
phát hỏa

Trang 5

Chúng ta
hãy cùng làm giảm!
rác Kofu

Rác có thể
tái chế

(Rác tài nguyên; Rác có giá trị)

Giấy báo; Hộp giấy
Quần áo

Trang 6

Kim loại; Chai thủy tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn

Trang 7

Giấy tổng hợp
Trang 8
Làm thế nào để mang
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải?

Trang 9

Không thu gom rác
không xử lý được

Trang 10〜
Các nỗ lực khác để
giảm thiểu rác thải

Trang 12〜
Trường hợp
chó và mèo…bị chết

Trang 14
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G hướng
3R là từ khóa để xây dựng xã hội mô hình tuần hoàn

3R

Hãy cùng phân loại rác đúng ra thành Rác tài nguyên,

g
ờn

Thâ

Hãy cùng
nỗ lực 3R

bền vững, sử dụng hữu hiệu tài nguyên hạn chế.

với môi t
hiện
rư
nt

Rác có giá trị, Giấy tổng hợp; Đồ đựng nhãn mác nhựa....
Sản phẩm mới tái sinh, mua và sử dụng chúng tức là
chúng ta đã hoàn thành 1 vòng tròn tuần hoàn tái chế.

Reduce
Giảm thiểu

Reuse
Tái sử dụng

Dùng lại, tái sử dụng.

Sử dụng hết không xả rác,
không mua đồ phát
sinh rác
● Mang theo túi đựng khi mua hàng
● Mua sản phẩm dùng lại bình đựng
● Tránh bọc gói lãng phí
● Chỉ mua lượng thực phẩm đủ ăn

● Cho tặng lại đồ của mình, và mua đồ ở chợ đồ
cũ, tiệm đồ cũ...

Recycle
Tái chế

Đưa rác về nguyên liệu thô
tái sử dụng cho sản phẩm khác
● Rác có thể tái chế được phân loại thành: Rác tài nguyên;
Rác có giá trị, giấy tổng hợp, đồ đựng vỏ bọc nhựa …

● Chọn hàng vỏ chai... returable có thể dùng đi
dùng lại

● Sử dụng lại rác tươi sau khi ủ
Rẻ lau

● Để ý mua những sản phẩm đã tái chế từ giấy và bình
nhựa…

● Quần áo cũ không dùng nữa, cắt đi thành rẻ
lau...
Cửa hàng đồ cũ

Đường đi rác tài nguyên

Bạn có biết?
Vỏ lon

Chai nhựa
Xử lý hoá tài nguyên

Chai lọ
Xử lý hoá tài nguyên

Tái chế thành lon nhôm
vỏ kim loại

Cục pin khô đã sử dụng
Xử lý hoá tài nguyên

Xử lý hoá tài nguyên
Tái chế thành dụng cụ viết
lách; sản phẩm may mặc

Giấy tổng hợp

Tái chế thành chai mới

Đồ đựng vỏ bọc nhựa

Xử lý hoá tài nguyên
Tái chế thành nguyên
liệu sắt; kẽm

Tái chế Rác tài nguyên đã được phân loại.

Xử lý hoá tài nguyên
Tái chế thành giấy vệ sinh

Tái chế thành sản phẩm
nhựa; nhựa lai thủy tinh…

Mong các bạn hãy hợp tác phân loại rác.
Ngày thu gom rác ở mỗi khu dân cư sẽ khác nhau. Xem ngày thu gom rác tại trang web của thành phố và Biểu thu gom mỗi khu.
(Lịch thu gom mỗi khu có tại Ủy Ban nhân dân và các Trung tâm hành chính; Trung tâm môi trường…)

* Không được dán tem xử lý vào thùng carton; túi ngoài túi chỉ định khi bỏ rác.

2 Phân loại đúng

3 Buộc quai túi lại

Cỡ vừa (20L)

Cỡ nhỏ (10L)

(10 cái/1 túi)

(10 cái/1 túi)

(10 cái/1 túi)

150yên(gồm thuế)

Giá bán

(1 cái) 15 yên

120yên(gồm thuế)

100yên(gồm thuế)

Giá bán

Giá bán

(1 cái) 12 yên

(1 cái) 10 yên

Mua tem xử lý rác túi rác
指定ごみ袋 chỉ định tại cửa hàng có
ごみ処理券 dán biểu tượng này.
甲府市

登録販売店

Siêu thị, Home Center; Drug Store; Cửa hàng
tiện lợi; Hàng buôn nhỏ...

* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017

●

Sản phẩm nhựa
● Băng cát sét; Băng video; CD;
Chậu rửa mặt; Thìa dĩa nhựa;
Bút viết; Đồ chơi

Giấy ăn; Giấy thấm dầu ăn; Khăn ướt; Bỉm giấy
Vỏ hộp là
giấy tổng
hợp

Bắt đầu phân
loại đồ đựng vỏ
bọc nhựa!
→ trang 2

*Băng cát sét, Băng video phải phân loại là Rác cháy được

Rác bếp (rác tươi)

Chú

C ần ch

ú ý!!

Chai nhựa; Khay trắng bỏ vào
Rác tài nguyên; Rác có giá trị

Quần áo, rẻ rách bẩn
Thực vật cỏ hoa lá

* Rũ bỏ đất
* Chỉ với những rác thực vật vườn gia đình

Giày thể thao, giày da, giày cao cổ…

Sản phẩm cao su
● Vòi cao su…

* Cắt nhỏ dưới 50 cm

* Nếu lượng rác lá rụng, quần áo… nhiều, thì bạn hãy chia thành nhiều lần vứt.
Nơi liên hệ

Phòng thu gom

1

☎241-4313

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

* Quần áo có thể tái chế → trang 6

*Xiết chặt rác tươi

Giấy tổng hợp

ch ặ...t

ý!

Kim loại; Chai thủy
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn

* Đồ dùng bẩn bỏ nhà vệ sinh
* Mục có thể tái chế → xem tại trang 6; trang 8

Rác có thể tái chế Giấy báo; Hộp
(Rác tài nguyên; giấy
Quần áo
Rác có giá trị)

Các loại giấy

Rác bắt lửa
phát hỏa

Màu vàng

Cỡ lớn (45L)

Rác lớn không
bỏ túi được

4 Ghi tên tổ tự trị (tên khu nhà ở) vào túi bằng bút
không xóa được

Rác không cháy
được

1 Bỏ rác cháy được vào nơi thu gom qui định
trước 8 giờ 30 sáng ngày hôm đó

Qui định cách
bỏ và phân
loại rác

Khay vỏ bọc nhựa

Nhất định phải bỏ vào "Túi rác màu vàng chỉ định"

Rác cháy được

Cách bỏ "Rác cháy được"
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Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016!

g!
rọn

Rác cháy được

Cách bỏ rác " Đồ đựng vỏ bọc nhựa"

Khay vỏ bọc nhựa

Khi bỏ hãy cho rác vào túi nilon trong; hơi đục

Cũng có thể sử dụng túi
nilon siêu thị trong; hơi đục

* Không được sử dụng túi (màu vàng) cho rác cháy được, (màu xanh nhạt) cho rác không cháy được.
* Nếu có thể khi bỏ hãy cho vào túi lớn, để tránh bị gió thổi bay.

Rác không cháy
được

Qui định cách
bỏ và phân
loại rác

1 Bỏ rác vào nơi thu gom cùng chỗ "Rác cháy được"
trước 8 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần
2 Phân loại đúng

3 Buộc quai túi lại

Rác lớn không
bỏ túi được

*Khi vứt không lồng túi rác nhỏ vào túi to.

Đồ đựng vỏ bọc nhựa là

Rác bắt lửa
phát hỏa

● Là các đồ sau khi đã lấy sản phẩm bên trong ra, hoặc
đựng các sản phẩm sau khi ăn.
● Hoặc là các vỏ bọc sản phẩm; đồ ăn

Trong; hơi đục

Các sản phẩm
có dấu này

Rác bỏ được
Rác có thể tái chế Giấy báo; Hộp
(Rác tài nguyên; giấy
Quần áo
Rác có giá trị)
Kim loại; Chai thủy
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn

● Cốc

● Các loại túi

Cốc hộp nhựa đựng mì, bánh flan sữa chua
…

Túi nilon, nhựa đựng bánh mì, gạo, bánh kẹo, thực phẩm
đông lạnh…

● Các khay màu

● Nắp; nhãn; mác nilon ● Các loại chêm

* Đổ sạch bên trong, xúc nhẹ,
làm ráo rồi mới vứt!

Giấy tổng hợp

Vỏ nhựa khay màu đựng trứng, đậu
phụ, sashimi, thức ăn...

Nắp chai, nhãn mác chai
nhựa…

Lọ nhựa.. đựng dầu gội, dầu xả, nước rửa bát,
sữa đồ uống….
Chú

ý!

Cầ n c h

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

ý!

Cầ n c h

ú ý!!

"Chai nhựa"
"Khay trắng" phân
loại vào Rác tài nguyên;
Rrác có giá trị
"Nắp chai nhựa" cho
vào thùng thu hồi.

Các vật liệu đóng gói
xốp, chêm nêm…

* Thu gom dưới dạng Đồ
đựng nhãn mác nhựa
→trang 7

* Để nguyên nhãn mác khi khó bóc!
Chú

* Cháng qua, để ráo
rồi mới bỏ!

● Chai lọ

* Làm sạch bên trong!

Rác không bỏ được

ú ý!!

●Đồ chơi
●Chậu rửa mặt
●Thìa dĩa nhựa
●Bút viết

●Hộp nhựa
Can nhựa

Vật nguy hiểm
●Cạo râu

Bỏ vào Rác cháy được

Bọc gói cẩn thận lại
bằng vải; giấy báo bỏ
vào túi chỉ định.

●Các tuýp gia vị
●Bình dầu ăn,
hộp đựng bơ...
●Túi đựng đồ ăn sẵn

Những cái không thể làm sạch hết
* Rác không bẩn cho vào Đồ đựng vỏ bọc nhựa

Nơi liên hệ

Bỏ vào Rác cháy được

●Bật lửa dùng
hết
Xả hết ga, rồi bỏ vào
góc nơi thu gom.

Rác không cháy được

Phòng giảm thiểu rác thải

2

☎241-4327

Y tế
Phế thải
●Kim tiêm
●Ống tiêm
Đem rác y tế này trả
lại cho bệnh viện;
bên chuyên môn

* Không được dán tem xử lý vào túi, thùng carton ngoài chỉ định, để bỏ rác.

2 Phân loại đúng

3 Buộc quai túi lại

*Cấm không được mang đi các loại giấy, chai lọ, kim loại để ở nơi thu gom

Cỡ lớn (45L)

Cỡ vừa (20L)

Cỡ nhỏ (10L)

(10 cái/1 túi)

(10 cái/1 túi)

(10 cái/1 túi)

Giá bán

120yên(gồm thuế)

Giá bán

(1 cái) 15 yên

(1 cái) 12 yên

100yên(gồm thuế)

登録販売店

Giá bán

(1 cái) 10 yên

Siêu thị, Home Center; Drug Store; Cửa
hàng tiện lợi; Hàng buôn nhỏ...

* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017

Các loại khác

● Tấm kính, cốc, kính, chậu hoa; bát ăn cơm; đĩa; bình hoa

● Đèn bàn, đồng hồ, kính, bật lửa, máy sấy tóc, nồi, bình đun,
đài, máy tính, máy ảnh, điện thoại, VCR, mũ bảo hiểm, máy
hút bụi, dao nhà bếp, dao cạo râu, dao gọt hoa quả…

Nhôm
● Hộp nhôm ( giấy bạc thực phẩm); tấm nhôm nhà bếp;
khay nhôm đựng mì udon…

* Thu gom các thiết bị gia dụng nhỏ đã qua sử dụng → trang 12

Đồ bị vỡ sắc nhọn

Sản phẩm điện sử dụng pin

Bật lửa (ga; dầu)

Sản phẩm đã tháo pin Cho vào rác không cháy được

Chi tiết →
xem trang 5

Chắc chắn phải tháo pin
● Pin mangan
● Pin kiềm
Rác tài nguyên
hay Rác có giá trị
→ trang 7

Cho vào
túi trong

Dùng hết

Nơi liên hệ

Phòng thu gom

3

● Pin nút
● Pin lithium
● Pin sạc được
Hãy mang đến và bỏ vào thùng
thu gom có đặt tại các cửa hàng
điện tử…

☎241-4313

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

Bỏ vào túi rác được
chỉ định

Bọc bằng vải, báo...

金物・ビン類・
紙類・紙パック ペ
ット
ボthủy
トル
Kim loại;
Chai
品用
白色トレイ Giấy tổng hợp
tinh;食Chai
nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn

* Tái sử dụng; tái chế chén bát gốm sứ → trang 13

Rác có thể tái chế Giấy
báo; Hộp
衣類
(Rác tài nguyên; giấy
Quần áo
Rác có giá trị)

Sứ; thủy tinh

Rác bắt lửa
phát hỏa

150yên(gồm thuế)

Manh xanh nhạt

Mua tem xử lý rác túi rác
指定ごみ袋 chỉ định tại cửa hàng có
ごみ処理券 dán biểu tượng này.
甲府市

Rác lớn không
bỏ túi được

4 Ghi tên tổ tự trị (tên khu nhà ở) vào túi bằng bút không xóa được

Rác không cháy
được

1 Bỏ rác không cháy được vào nơi thu gom qui định
trước 8 giờ 30 sáng ngày hôm đó

Qui định cách
bỏ và phân
loại rác

Khay vỏ bọc nhựa

Nhất định phải bỏ vào "Túi rác màu xanh nhạt chỉ định"

Rác cháy được

Cách bỏ "Rác không cháy được"

Rác cháy được

Cách bỏ "Rác quá khổ không cho được vào túi"

Khay vỏ bọc nhựa

Nhất định phải dán "tem xử lý rác"
Không nhét rác vào ngăn kéo tủ quần áo…

Rác không cháy
được

Màu xanh

Qui định cách
bỏ và phân
loại rác

Rác lớn không
bỏ túi được

* Tem xử lý rác thành phố Kofu
tem được làm dễ bị rách để chống dùng lại,
đã dán 1 lần rồi là không sử dụng được nữa.

1 Bỏ rác không cháy được vào nơi thu gom qui định
trước 8 giờ 30 sáng ngày hôm đó
2 Phân loại vào Rác quá khổ cháy được; Rác quá khổ không cháy được; Chăn nệm
3 Dán tem xử lý rác (1 tem cho 1 món rác)
Kích thước 75mm × 140mm
(1 chiếc)

15yên (gồm thuế)

Giá bán
Rác bắt lửa
phát hỏa

* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017

Rác quá khổ cháy được (không vừa túi rác chỉ định)

Túi rác chỉ định và tem xử lý rác,
có thể mua tại cửa hàng có
ký hiệu này.
Siêu thị, Home Center; Drug Store; Cửa
hàng tiện lợi; Hàng buôn nhỏ...
* Cũng có thể cửa hàng không bày tem xử lý rác.
Nên hãy cứ hỏi cửa hàng.

Rác quá khổ không cháy được (không vừa túi rác chỉ định)

Kim金loại;
Chai
thủy
Rác có thể tái chế Giấy
物・
ビン
類・
báo;
紙類
・紙Hộp
パック tinh;ペ
Giấy tổng hợp
Chai
nhựa
(Rác tài nguyên; giấy
ット
ボトル
Quần áo
衣類
Khay食trắng
đồレ
ănイ
Rác có giá trị)
品用đựng
白色ト

● Túi du lịch, giường (gỗ), cửa (gỗ), cánh cửa Nhật (gỗ), tủ quần áo
trẻ em, bàn gỗ, bàn sưởi kotatsu, mặt bàn kotatsu, tủ bát gỗ, túi
golf, ván trượt tuyết, bạt xanh, cành cây

● Sofa, guitar, đàn accordion, dàn âm thanh, quạt
điện, ghế ngồi

Chăn nệm, thảm
● Chăn, thảm, gối, đệm, chăn điện, nệm…
* Gối dưới 50 cm là
rác cháy được

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

Với mỗi món rác, dán 1 tem xử lý vào chỗ dễ nhận biết.

Cách bó thành 1 kiện
Bó thành 1 kiện sao cho dễ thu gom, và mỗi kiện dá 1
tem xử lý rác. * Các cành cây kích thước dưới 1m x 30cm

Không nhét rác vào ngắn kéo tủ
quần áo…

Đường kính cành
cây dưới 15cm

Dưới
30cm

Dưới 1m

Nơi liên hệ

Phòng thu gom
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Rác cháy được

Cách bỏ "rác dễ bắt lửa,
dễ cháy"

Cần
!
chú ý!

Rác không cháy
được

Bật lửa còn ga, bình ga nhỏ, bình xịt cứ thế cho vào kho, làm cho
trong kho thu gom phát sinh khí ga, trong quá trình kim loại cọ xát
gây tia lỉa dẫn đến hỏa hoạn.
Do đó để phòng ngừa hỏa hoạn, nhất định phải tuân thủ cách bỏ rác.

Dùng hết sạch, rồi mới bỏ vào túi nilon, đem ra để ở góc nơi thu gom vào ngày Rác không cháy được.
(* trường hợp không dùng hết, cũng làm tương tự)

Rác bắt lửa
phát hỏa

* Để riêng với các loại rác khác

Bình ga nhỏ; bình xịt

Xả
Đục lỗ tại nơi
thông thoáng

Không cho
vào túi chỉ định

Nếu không thể đục lỗ và không dùng hết

Bạn hãy để vào góc nơi thu gom vào ngày bỏ Rác không cháy được.
Rác không cháy được
Nơi thu gom

Cho vào
túi trong

Không cho
vào túi chỉ định

* Để riêng với các loại rác khác

Bình chứa nhiên liệu
Với các lò sưởi dầu; quạt sưởi dầu và các bình chứa nhiên liệu…
nhất định phải xả sạch nhiên liệu (dung dịch) bên trong rồi mới bỏ.

Tháo pin quạt sưởi
dầu và lò sưởi dầu,
trước khi bỏ vào Rác
tài nguyên hoặc Rác
có giá trị

Sử dụng hết
hoặc xả sạch
bên trong

Nơi liên hệ

Phòng thu gom

Can nhựa (thùng chứa)
đã dùng hết bên trong,
cho vào Rác quá khổ
cháy được

☎241-4313
5

Phòng giảm thiểu rác thải

☎241-4327

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

Bình ga bình
xịt vẫn còn

Bỏ chung vào túi trong;
hơi đục... với các
loại lon khác

金物・ビン類・
紙類・紙パック ペ
ット
ボthủy
トル
Kim loại;
Chai
品用
白色トレイ Giấy tổng hợp
tinh;食Chai
nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn

Rác tài nguyên
Rác có giá trị Nơi thu gom

Nguyên tắc, dùng hết, tại nơi thông thoáng đục lỗ,
và bỏ rác cùng với các lon vào ngày thu gom rác tài nguyên hoặc rác có giá trị.

Rác có thể tái chế Giấy
báo; Hộp
衣類
(Rác tài nguyên; giấy
Quần áo
Rác có giá trị)

Không cho
vào túi chỉ định

Rác không cháy được
Nơi thu gom

Dùng hết

Rác lớn không
bỏ túi được

Bật lửa (ga; dầu)

Cho vào
túi trong

Khay vỏ bọc nhựa

Phát sinh nhiều hỏa hoạn tại xe thu gom và cơ sơ xử lý!

Rác cháy được

Cách bỏ "Rác tài nguyên;Rác có giá trị"
có thể tái chế

Khay vỏ bọc nhựa

Không cần sử dụng túi rác chỉ định khi bỏ rác có thể tái chế (Rác tài nguyên; Rác có giá trị; Giấy tổng hợp)

1 Bỏ trước 8 giờ 30 sáng ngày thu gom (thu gom Rác có giá trị thời gian khác)

Rác không cháy
được

2 Quần áo, lon, chai, chai nhựa… phân theo loại và bỏ vào túi trong; hơi đục
● Nội dung Rác tài nguyên và Rác có giá trị giống nhau.
Rác tài nguyên do thành phố thu gom, Rác có giá trị chủ yếu do Hội tự trị địa phương... thu gom.
● Thu gom Rác có giá trị là thu gom tập thể tự nguyện, nên cũng có Hội tự trị không thực hiện.
Về nơi thu gom, thời gian thu gom hãy liên hệ với các Hội tự trị.

Rác lớn không
bỏ túi được

3 Bỏ Rác tài nguyên ra nơi thu gom theo ngày qui định (cùng vị trí với Rác không cháy được)
*Cấm không được mang đi các loại giấy, chai lọ, kim loại để ở nơi thu gom

Rác bắt lửa
phát hỏa

Hộp giấy

Các loại giấy
Giấy báo;
quảng
cáo

Kim金loại;
Chai
thủy
Rác có thể tái chế Giấy
物・
ビン
類・
báo;
紙類
・紙Hộp
パック tinh;ペ
Giấy tổng hợp
Chai
nhựa
(Rác tài nguyên; giấy
ット
ボトル
Quần áo
衣類
Khay食trắng
đồレ
ănイ
Rác có giá trị)
品用đựng
白色ト

Bìa carton

Tạp chí;
Sách

Bó giấy báo
với tờ quảng
cáo với nhau

Rửa sạch,
mở miệng, sấy khô
Gom buộc
khoảng 30 tờ 1

Hôp giấy; Túi giấy; Giấy gói
Buộc bó riêng
"Hộp giấy" "Túi giấy"

*Phía trong tráng nhôm thì phân loại thành
Giấy tổng hợp

"Giấy bọc gói"

* Nếu còn dây buộc; nilon chất liệu ngoài giấy thì cho phân loại sang Giấy tổng hợp.
* Ngày trời mưa, để khỏi ướt các bạn cho vào túi trong; hơi đục.

Quần áo

Chú

Cần c h

ú ý!!

Chăn; thảm là Rác
quá khổ
( Chăn; thảm)

Quần áo bẩn
và rách là Rác
cháy được

* Bỏ vào túi trong; hơi đục để không bị bẩn.

Cách bỏ quần áo

ý!

Quần áo chủ yếu được xuất khẩu ra nước ngoài và tái sử dụng hoặc sử dụng làm khăn lau trong công nghiệp.
Do đó, để tránh bị bẩn bị ướt, các bạn hãy cho quần áo vào túi trong; hơi đục khi bỏ.

Rác không bỏ được

Cơ bản, có thể bỏ những quần áo sử dụng trong gia
đình. Và nhất định phải giặt trước khi bỏ.
● Đồ bẩn
Đồ rách
Đồ ướt

● Tất quần

● Rẻ lau

● Khẩu trang

Bỏ vào Rác cháy được

* Không bỏ giầy, vỏ xí bệt, áo mưa ni lon, mũ, găng tay, túi, cà vạt

● Áo khoác; áo phông, áo len, áo vét, áo sơ mi...
● Quần; váy ● Đồ lót ● Rèm
● Chăn; khăn; ga trải giường ●Tất (Còn đôi)
* Cũng có thể bỏ quần áo trẻ em, quần áo da, kimono,
áo đai, khăn quàng, vỏ chăn…

● Chăn

Các bạn hãy cho tặng lại đồ của mình, và mua đồ ở chợ đồ cũ, tiệm đồ cũ…

Nơi liên hệ

● Gối

（

50 cm
trở lên

）● Chăn điện

* Không bỏ được đệm ngồi zabuton, thảm, chăn bàn kotatsu,
thảm xe, thảm chùi chân.

Phòng giảm thiểu rác thải
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Phân loại thành Rác quá khổ
(Chăn nệm; thảm)

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

Rác bỏ được

Rác cháy được

Kim loại
Ấm; chảo

* Phân loại thành lon nhôm; thép
cho vào túi trong; hơi đục…
rồi bỏ.

Lon thép

Gậy đánh golf
* Nếu là gậy golf
sợi carbon thì là
Rác quá khổ
không cháy được.

Xe đạp

Bếp gas

Lò sưởi dầu

Quạt sưởi dầu

Bình nóng lạnh

Bật nắp rửa
bên trong

Nắp chai kim loại
vứt bỏ cùng với
Rác vỏ lon

Rác lớn không
bỏ túi được

Chai lọ

* Nhất định phải tháo pin và xả nhiên liệu.

Rác không cháy
được

Phải tháo
pin và xả nhiên liệu

Khay vỏ bọc nhựa

Lon nhom

Dán giấy ghi
"hủy bỏ"
vào giỏ xe…

Rác bắt lửa
phát hỏa

Chai rượu

Chai bia

Rượu vang; chai nước uống Chai gia vị

Chai nhựa

Thu gom nắp chai tại nơi thu gom Rác
có giá trị; dầu ăn và Đồ đựng nhãn
mác nhựa.
* Bỏ nhãn mác vào loại Rác Vui lòng đặt nhãn trong hộp / bao bì nhựa.

Rác có biểu
tượng này

Tháo nắp bóc nhãn mác

Làm bẹp

*Cho vào túi trong;
hơi đục rồi bỏ

* Nếu là nhựa màu và có tay cầm nhựa thì cho vào Rác cháy được.

Khay trắng đựng thức ăn

Cần c h

Rửa làm khô

Rác nguy hại
Pin khô (pin mangan; pin kiềm)

Đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang vòng, đèn huỳnh quang dạng bóng

Cho vào túi nilon trong,
đặt riêng biệt ở góc nơi
thu gom. * Có thể sử dụng
túi nilon không phải túi chỉ
định.

Cho lại vào hộp khi mua

Nhiệt kế y tế, máy đo huyết áp, nhiệt kế (có thủy ngân)

Các loại pin khác Pin nút, pin lithium, pin sạc (pin thứ cấp)…
khi dùng hết đem ra bỏ vào thùng thu gom có tại các cửa hàng điện tử...

Nơi liên hệ

* Bóng đèn LED và bóng
đèn sợi đốt là Rác không
cháy được

Phòng giảm thiểu rác thải
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Cho vào túi nilon trong, đặt vào
góc nơi thu gom.
* Các rác không có thủy ngân phân
loại thành Rác không cháy được

☎241-4327

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

Khay màu, có họa tiết
trang trí…, và khay xốp
phân loại thành Đồ
đựng nhãn mác nhựa

*Cho vào túi trong;
hơi đục rồi bỏ

Chỉ với khay xốp trắng thực phẩm

Rác có biểu tượng này

ú ý!!

金物・ビン類・
紙類・紙パック ペ
ット
ボthủy
トル
Kim loại;
Chai
品用
白色トレイ Giấy tổng hợp
tinh;食Chai
nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn

Tháo nắp chai
rửa sạch bên trong

Rác có thể tái chế Giấy
báo; Hộp
衣類
(Rác tài nguyên; giấy
Quần áo
Rác có giá trị)

*Cho vào túi trong;
hơi đục rồi bỏ

* Bộ đồ ăn thủy tinh, tấm thủy tinh, kính chịu nhiệt, thủy tinh pha lê là Rác không cháy được.

Rác cháy được

Cách bỏ "Rác giấy tổng hợp"
có thể tái chế

Khay vỏ bọc nhựa

Khi bỏ cho vào túi giấy, túi nilon trong;
hơi đục kích cỡ trên 45l
* Không được dùng túi nilon siêu thị, thùng carton khi bỏ.

Rác không cháy
được

Túi giấy

1 Bỏ rác vào nơi thu gom cùng chỗ "Rác cháy được"
trước 8 giờ 30 sáng thứ 4 hàng tuần

Qui định cách
bỏ và phân
loại rác

Rác lớn không
bỏ túi được

2 Phân loại đúng
3 Bịt miệng túi giấy bằng băng keo; ghim…

45l

4 Để không bị ướt ngày mưa, khi bỏ cho vào túi trong;
hơi đục kích cỡ trên 45l

Trong; hơi đục

Buộc quai túi lại

Rác bắt lửa
phát hỏa

Rác bỏ được
Bưu thiếp; phong bì (cả loại có cửa sổ)

Các biên lai, giấy ghi nhớ, hóa đơn (giấy cảm nhiệt, giấy than)

Hôp giấy; Túi giấy; Giấy gói

Kim金loại;
Chai
thủy
Rác có thể tái chế Giấy
物・
ビン
類・
báo;
紙類
・紙Hộp
パック tinh;ペ
Giấy tổng hợp
Chai
nhựa
(Rác tài nguyên; giấy
ット
ボトル
Quần áo
衣類
Khay食trắng
đồレ
ănイ
Rác có giá trị)
品用đựng
白色ト

Có phim

→購入先や専門業

Những đồ có ghi thông tin cá nhân như địa chỉ, tên, thì
lấy búi dạ xóa đi, hoặc cắt đi, phân loại rồi mang tới

Những đồ có ghi thông tin cá nhân như địa chỉ, tên, thì
lấy búi dạ xóa đi, hoặc cắt đi, phân loại rồi mang tới

File giấy; tập lịch

Rác máy hủy giấy

Các loại có tay cầm nhựa, vải,
nilon, kim loại...

Vỏ hộp nước trái cây
Xúc nhẹ
bên trong
Những rác không có tráng nhôm bên
trong là Rác tài nguyên; Rác có giá trị

Làm thế nào để mang Không thu gom rác Các nỗ lực khác để Trường hợp
rác gia đình
giảm thiểu rác thải chó và mèo…bị chết
đến cơ sở xử lý rác thải? không xử lý được

○Có thể bỏ cả những rác có kèm chi tiết ngoài giấy (ghim, băng keo; khuy kim loại...)
○Bỏ báo, tạp chí, thùng carton, hộp giấy vào Rác tài nguyên; Rác có giá trị.
* Rác bẩn mất vệ sinh cho vào Rác cháy được!

Rác không bỏ được

ú ý!!
Cần ch

Khăn giấy
Giấy thấm dầu
(hộp là Rác giấy tổng hợp)

Khăn giấy ướt

Bỉm giấy

● Giấy xốp cảm nhiệt
● Giấy in, giấy chuyển thăng hoa
(Giấy in khi là ủi...)
Hộp giấy đựng trứng và trái cây

Nơi liên hệ

Phòng giảm thiểu rác thải
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Giấy can (giấy có mặt sau
trong suốt để làm bản vẽ...)

Miếng dán
nhựa
Các loại giấy
dầu, khung
ảnh…khác

Giấy bạc

☎241-4327

