Phân loại rồi mới mang tới

Cách vận chuyển
Rác cháy
được

Mất phí

[Phí xử lý mang tới] 10kg (gồm thuế)
164 yên (177 yên)

Rác sinh hoạt

94 yên (101 yên)

* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017

Thời gian tiếp nhận

･Không nhận vào chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ bù.
･Lịch đầu cuối năm, xem tại tạp chí công "Kofu"...

Hãy xem bản đồ hướng dẫn bìa sau về chi tiết địa điểm vận chuyển.
Nơi liên lạc

Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center

☎266-7744

Rác phát sinh bởi các hoạt động kinh doanh của công ty, cửa hàng, nhà hàng, bệnh viện, nhà máy…mà không thể bỏ
ra nơi thu gom rác sinh hoạt gia đình bất kể nhiều hay ít. Nên phải xử lý theo phương pháp sau.
Phân loại giống như rác thải sinh hoạt
Phương
pháp

1

Tự mang đến Trung tâm Kofu ; Kyoto Clean
Center (chỉ với rác thải thường)

Phương
pháp

2

* Ngoại trừ Rác giấy tổng hợp; Đồ đựng nhãn mác nhựa

Nơi liên hệ

Phòng thu gom

9

Sử dụng bên chuyên thu gom vận chuyển rác
thải thường mà thành phố Kofu cấp phép

☎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

Rác kinh doanh (công ty, cửa hàng...)

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

Miễn phí

Thứ 2 đến
thứ 7

Nếu vận chuyển
chở lẫn với loại
khác, sẽ bị tính
phí. Loại rác chở
là Rác tài
nguyên; Nhựa;
Giấy tổng hợp.

[AM]
8:30 đến trưa
[Chiều]
1:00 đến 5:00

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

Địa điểm tập
kết khác nhau.
Phân loại chở
vận chuyển

Rác kinh doanh

Rác bắt lửa
phát hỏa

Trung tâm Kofu;
Kyoto Clean Center

Rác tài nguyên;
Nhựa; Giấy tổng hợp

Miễn phí

(1440-1, Terao Sakaigawacho, thành phố Fuefuki, tỉnh Yamanashi)

Mất phí

業者に処理を依頼する

Giấy
tổng hợp

Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center

○ Có thể đề nghị nhà vận chuyển thu gom mà thành phố Kofu
cấp phép . Chi tiết liên hệ tới Hiệp hội hợp tác lĩnh vực rác thải
thành phố Kofu (TEL243-4881).

Rác không
cháy được

Đồ đựng
vỏ bọc
nhựa

Tuy nhiên, nếu chở lẫn sẽ bị tính phí

○ Không mang tới Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center rác mà
thành phố Kofu không thu gom.

Rác cháy
được

Rác tài
nguyên

Rác lớn không
bỏ túi được

○ Hãy mang theo giấy tờ chứng minh là rác thải này phát sinh trong thành
phố Kofu (Trình bằng lái xe; thẻ bảo hiểm; hóa đơn tiện ích công cộng...)

Rác không
cháy được

Rác không cháy
được

Không cần phải sử dụng "Túi rác chỉ định";
"Tem xử lý rác". Chỉ bỏ vào túi trong; hơi
đục rồi mang tới.

Khay vỏ bọc nhựa

Khi tổng vệ sinh; chuyển nhà phát sinh lượng rác thải lớn, thì có thể tự mình hoặc sử dụng nhà
vận chuyển mà thành phố cấp phép, để mang rác tới Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center.

Rác cháy được

Cách mang rác thải sinh hoạt đến
Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center

Rác cháy được

Không thu gom rác không xử lý được

Khay vỏ bọc nhựa

Tại thành phố Kofu, có rác khó xử lý do hạn chế cơ sở, và có rác sẽ không được thu gom xử lý theo luật tái chế…
Và dưới đây là các loại chính. Hãy tham khảo chi tiết tại từ điển phân loại rác xếp theo 50 âm tiếng Nhật (P15 ~).

Rác xử lý theo luật tái chế đồ điện gia dụng

Rác không cháy
được

* Ngoại trừ loại
công nghiệp

Rác lớn không
bỏ túi được

TV

Tủ lạnh, tủ đông,
tủ rượu (wine cellar)

Máy giặt

Máy lạnh
(gồm cục ngoài trời)

Máy sấy quần áo

Sử dụng một trong các phương pháp sau.

Rác bắt lửa
phát hỏa

Phương pháp 1 ... Liên hệ bên bán

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

① Nếu mua đồ mới, thì hỏi bên cửa hàng
bán xử lý đồ cũ.
② Nếu không cần nữa, thì hỏi cửa hàng đã
mua xử lý.

Phương pháp 2 ... Tự mình mang tới

Phương pháp 3 …Đề nghị xử lý

Trường hợp tự vận chuyển, thì đầu tiên
hãy thanh toán phí tái chế tại bưu điện, rồi
mang tem tái chế cùng đồ tới nơi thu gom
chỉ định bên dưới.

Có thể sử dụng bên chuyên thu gom vận
chuyển được thành phố Kofu cấp phép.
(Thu gom từng nhà)

Chịu phí tái chế và phí vận chuyển

Bưu điện (chỉ trả phí tái chế)

Chịu phí tái chế và phí vận chuyển

Bên chuyên thu gom vận chuyển

Nơi thu gom chỉ định
Công ty cổ phần Nippon Express Chi nhánh Yamanashi

☎274-8211

Hiệp hội hợp tác lĩnh vực rác thải thành phố Kofu

Chuo-shi Nakasada 769 (trong khu công nghiệp Kokubo)

Cửa hàng điện tử gia dụng

Công ty cổ phần Tsuru Kamotsu Jidoshya Chi nhánh Kofu

☎243-4881

☎273-5661

Thời gian liên lạc từ 9h sáng đến 4h chiều.

Chuo shi Yamanogami Ryutsu danchi 2473-11

* Phí tái chế có thể xác nhận tại trang web Trung tâm tem tái chế đồ điện gia dụng.

Nơi liên hệ

Trung tâm tem tái chế đồ điện gia dụng

http://www.rkc.aeha.or.jp/

☎0120-319640

Rác nhà sản xuất có nghĩa vụ thu gom tái chế.
Thu gom cả các các phụ
kiện ban đầu khi mua (chuột, bàn phím,
loa, dây cáp)

Phương pháp xử lý

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

Máy tính xách tay Cây máy tính
Hãy liên hệ với nhà
sản xuất bằng điện
thoại và internet.

Màn hình tinh thể lỏng
Nhà sản xuất sẽ
gửi phiếu chuyển
tiền.

○Máy tính tự tạo cũng thuộc đối tượng.
○Các thiết bị máy in, scanner…máy tính không
thuộc đối tượng. Bỏ vào "Ngày rác không cháy
được"

Màn hình CRT
Trả phí thu gom
tái chế.

Nhà sản xuất sẽ gửi
"Phiếu Eco YuPack"

Đóng gói máy tính,
dán phiếu, rồi mang
ra gửi bưu điện.
(Cũng có thể gọi
bưu điện tới lấy)

* Máy tính được bán sau tháng 10 năm 2003 (những máy có dán tem tái chế) được nhà sản xuất trả phí tái chế khi mua, nên khi không dùng nữa sẽ được thu gom miễn phí.

Hãy vào trang web của Hiệp hội xúc tiến PC 3R để biết thêm chi tiết nơi liên hệ tiếp nhận của nhà sản xuất.
PC3R
Hiệp hội xúc tiến PC 3R TEL 03-5282-7685
* Có thùng thu gom chuyên dụng cho các đồ điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng.

Nơi liên hệ

→ Trang 12

Phòng giảm thiểu rác thải
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http://pc3r.jp/

☎241-4327

Với xe máy không còn đi nữa, nhà sản xuất trong nước hợp tác với bên nhập khẩu theo "hệ thống tái chế xe 2 bánh" sẽ Đối với xe máy không còn
nữa, các nhà sản xuất và nhập khẩu trong nước hợp tác với hệ thống tái chế xe máy và đang làm việc độc lập để xử lý và tái chế xe máy đúng cách.

Kiểm tra xe
Kiểm tra xe sẽ xử lý, điều kiện giao dịch…
Làm thủ tục xử lý xe tại Cục giao thông vận
tải hoặc cơ quan thành phố phường quận.

Xe máy

Sẽ là nơi giao dịch chỉ định gần
nhất hoặc cửa hàng xe xử lý 2
bánh phế thải có biểu tượng sau.

Liên hệ theo trang web hoặc tổng đài tái chế xe 2 bánh dưới đây.

● Nếu chọn cửa hàng xử lý xe 2 bánh phế thải, thì sẽ mất phí để cửa hàng tới nhà thu gom, vận chuyển
đến nơi giao dịch chỉ định.
● Nếu đủ điều kiện giao dịch, thì sẽ không bị chịu phí tái chế.

Trong máy điện thoại di động và PHS có kim loại quý như vàng; bạc và các kim loại hiếm
như lithium; titan. Khi không còn dùng các máy điện thoại; bộ pin; thiết bị sạc pin, thì
mang đến công ty điện thoại di động, cửa háng bán gần nhất có biểu tượng bên phải.

http://www.mobile-recycle.net/

Nơi liên hệ

Bình ga LP

TEL 03-3502-0991

Phòng giảm thiểu rác thải

☎ 228-4171

Lốp xe

Chất thải y tế tại nhà

Xăng, dầu hỏa, dung môi
pha loãng, dầu...

Nơi liên hệ
Nhà thầu chuyên ngành hoặc trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy

☎ 03-5829-6773

Pin

Liên hệ với cửa hàng bán,

Liên hệ với bệnh

cửa hàng chuyên môn

viện điều trị.

Chất thải xây dựng

Đá; Đất cát

Với những rác thải
được cho là chất thải
công nghiệp
Nơi liên hệ

Liên hệ với trạm xăng,
đại lý, hoặc cửa

Liên hệ với cửa hàng bán,

hàng sửa chữa.

cửa hàng chuyên môn

(Tổ chức) Hiệp hội chất thải công nghiệp Yamanashi

☎ 244-0755

Hoặc liên hệ với bên chuyên cung cấp
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Liên hệ với bên
chuyên cung cấp.

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

Tư vấn

☎241-4327

Phân bón; Sơn; Chất nguy hiểm

Bình chữa cháy

Liên hệ cửa
hàng ga LP để
xử lý

(Tổ chức) Hiệp hội Gas Yamanashi LP

Có thể đặt bỏ trực tiếp đồ điện gia dụng
nhỏ vào thùng thu hồi chuyên dụng trong
cơ sở công cộng chỉ định. → trang 12

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

Để biết chi tiết, xem trang web của Hiệp hội các nhà điện tử viễn thông.

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

Các cửa hàng...thu gom miễn phí điện thoại di động; PHS

Rác bắt lửa
phát hỏa

Chi phí cần
thiết

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

Rác lớn không
bỏ túi được

Trung tâm cuộc gọi tái chế xe máy ＴＥＬ 050−3000−0727
(Cơ quan)Trung tâm xúc tiến tái chế xe hơi 二輪車リサイクル

Rác không cháy
được

Xe máy

Chọn nơi xử lý

Khay vỏ bọc nhựa

Phương pháp xử lý

Rác cháy được

Rác tái chế theo phương án tự chủ của nhà sản xuất

Rác cháy được

Các nỗ lực khác nhằm giảm thiểu rác thải

Khay vỏ bọc nhựa

Thu gom dầu ăn (dầu ăn thải ra) không còn cần trong
gia đình, và tái sử dụng lại làm thức ăn gia cầm.

Thu gom dầu ăn

Vui lòng đặt nó vào ngày và địa điểm thu gom được chỉ định

Rác không cháy
được

* Để biết chi tiết, hãy xác nhận tại tạp chí công "Kofu"

●Đối tượng: Dầu ăn gia đình đã dùng hết, dầu ăn hết hạn sử dụng

* Dầu máy, mỡ lợn (dầu động vật) , dầu thải ra từ các cơ sở và cửa hàng ăn uống, không thuộc đối tượng.

Rác lớn không
bỏ túi được

Bỏ ra nơi thu gom chỉ định từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày thu gom.
Có thể bỏ tại Trung tâm tái chế từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối.

Cũng thu gom
cả nắp chai nhựa.

●Cách bỏ rác

Rác bắt lửa
phát hỏa

Cho vào BOX thu
gom nắp chai
chuyên dụng có tại
nơi thu gom dầu ăn

Để từng chai
vào thùng thu
gom đặt ở
nơi thu gom.

Cho dầu đã làm
lạnh vào chai
nhựa hoặc
thủy tinh…

* Thu gom dưới dạng Đồ đựng
nhãn mác nhựa

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

Tái chế các đồ điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng

Tái chế các sản phẩm gia dụng nhỏ đã qua sử dụng, với mục đích sử dụng
các tài nguyên quý giá như vàng và bạc có trong đồ điện gia dụng nhỏ.

Đặt các đồ điện gia dụng nhỏ trực tiếp vào hộp thu
gom chuyên dụng trong các cơ sở công cộng dưới đây
●Đối tượng: Các sản phẩm điện; điện tử nhỏ dùng trong gia đình chạy bằng
điện pin (Kích thước đối tượng: 30cm x 15cm qua được miệng thùng)
* Đèn huỳnh quang, bóng đèn và pin ngoài đối tượng, nên hãy tháo ra.

Máy ảnh kỹ thuật số

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

Điện thoại di động; PHS

Máy game nhỏ

Máy nghe nhạc

Kim từ điển

Máy tính xách tay

(Ngoài ra)
● Máy quay video
● Điện thoại
● Đầu CD
● Máy ghi âm
● Máy nghe nhạc MD
● Bộ đọc ETC trong xe hơi
● Máy chơi game cố định
● Bộ VICS
● Máy ghi âm IC
● PC
* Vớimáy tính để bàn chỉ
Trung tâm môi trường thu
gom.

* Không thể lấy ra đồ điện gia đình nhỏ đã bỏ vào thùng thu gom,
* Phải xóa hết thông tin cá nhân như danh bạ điện thoại... khi bỏ điện thoại di động; PHS; máy tính xách tay.
* Không bỏ các loại rác đồ vật khác ngoài đồ điện gia dụng nhỏ. * Không cần cho vào túi.
Danh sách cơ sở tập hợp hộp thu gom đồ điện gia dụng nhỏ

Trung tâm hành chính tổng hợp Kokubo (Trung tâm Tây Nam)

Trung tâm môi trường

Trung tâm hành chính tổng hợp Ikeda (Hội trường phía Tây)

Trung tâm hành chính tổng hợp Takeda (Trung tâm Đông Bắc)

Hội trường trung tâm

Trung tâm hành chính tổng hợp Kamiku Ishiki

Trung tâm hành chính tổng hợp Yamashiro (Trung tâm phía Nam)

Trung tâm liên hệ hành chính tổng hợp Yumura (Trung tâm phía Bắc)

Thư viện thành phố

Trung tâm hành chính tổng hợp Nakamichi

Trung tâm hành chính tổng hợp phía Đông (Hội trường phía Đông)

Tòa thị chính

Nhà thư giãn phía Bắc

Trung tâm hành chính tổng hợp Osato (Nhà thư giãn Osato)

Trước văn phòng trung tâm dân sự

Recycle Plaza

* Thời gian thu gom, theo thời gian mở cửa các cơ sở.

Nơi liên hệ

Phòng giảm thiểu rác thải
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☎241-4327

Cho vào trong hộp thu gom đặt ở nơi chỉ định

カートリッジ回収BOX

Khay vỏ bọc nhựa

* Không gồm các loại thải ra từ các cơ sở.

● Lối vào cổng chính Ủy ban thành ● Thư viện thành phố ● Các hội trường ● Các nhà thư giãn
* Thời gian thu gom, theo thời gian mở cửa các cơ sở.

* Thực hiện thu gom tại các Trạm tài nguyên.

Phát hỗn hợp EM Bokashi

Cấp phát báo phân hữu cơ compost

Trợ cấp 1 phần phí mua máy điện xử
lý rác tươi; thùng đựng ủ bokashi,
đựng phân bón

Phát miễn phí hỗn hợp EM Bokashi (chất
xúc tác rác tươi lên men)

Phát miễn phí tại Trung tâm môi trường bộ xử lý
rác tươi gồm giấy báo và giỏ siêu thị.

○ Lượng cấp phát: 300g/tháng/hộ gia đình
○ Yêu cầu: Hộ có tham gia vào tổ chức được
thành lập với mục đích ủ hóa rác thành
phân bón; giảm lượng rác trong thành phố,
và các hộ khác có đề nghị.

○Nội dung phát: Hướng dẫn sử dụng, vật liệu cơ bản (than
bùn rêu; vỏ chấu), giỏ siêu thị ( 1 bộ 2 chiếc), chùm
chống côn trùng (vải không dệt)
○Đối tượng: Người biết sử dụng và quản lý đúng cách báo
phân hữu cơ compost,

Thu gom bộ đồ ăn không còn dùng (gồm cả cái vỡ sứt mẻ) lấy làm nguyên iệu để tái
chế thành bộ đồ ăn, và cái mới dùng được sẽ phát miễn phí tại chợ "Motteke Ichi"

* Không mang rác nhà hàng (cơ sở kinh doanh...) tới. * Kofu shi Kamimachi 601-4

● Giờ tiếp nhận: Thứ ba; thứ sáu hàng tuần

Sáng 8:45 đến 11: 30 / Chiều 1:00 đến 4: 45
* Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày lễ năm mới.

Bộ đồ ăn sứ
Phân loại thành
"vẫn dùng được"
và "bị vỡ sứt mẻ"

ý!

● Bộ đồ ăn thải ra từ nhà hàng(cơ sở kinh doanh....)
Với bộ
đồ ă n
● Bộ độ ăn bẩn (rửa rồi mới bỏ)
● Đồ đựng thức ăn vật nuôi cảnh ● Bình hoa
● Bộ đồ ăn tự làm thủ công (đồ thủ công) ● Chai rượu gốm sứ
● Bộ đồ ăn bằng thủy tinh cường lực ● Đồ thờ cúng ● Gạt tàn gốm sứ
● Bộ đồ ăn đáy nhẵn thín (khuyến mãi bánh mì...)

Bộ đồ ăn chưa sử dụng

Bộ đồ ăn nhựa

Nếu là chưa sử dụng, thì có thể bỏ
cả với đồ không phải là bộ đồ ăn.

Bộ đồ ăn; đồ đựng thủy tinh

"Cái mài gia vị"...có dính
silicon chống trượt

Bộ đồ ăn kim loại Cối mài vừng

Nồi niêu đất…

Ống đút tiền đồ trang trí gốm sứ

*Không bọc gói chỉ cho vào hộp tránh vỡ rồi bỏ.
*Có thu gom bộ đồ ăn vỡ sút mẻ. Phân loại thành bộ đồ ăn dùng được, rồi cẩn thận mang đến bỏ.

Túi rác cho hoạt động tình nguyện
địa phương, thì sẽ phát túi rác miễn phí, dựa theo đăng ký.

お願い

● Cho hoạt động tình nguyện (45L) ● Chuyên cho rác lá rụng mà tình nguyện viên thu gom (90L) (Chỉ phát mùa thu)
Nơi liên hệ

Phòng giảm thiểu rác thải

13

燃えるごみ燃えないごみ
あいうえお

Tổ tự trị, các tập thể cá nhân làm tình nguyện dọn dẹp sông công viên, đường xá

甲府市指定ごみ袋
ボランティア活動用
（45L）

☎241-4327

あいうえおかきくけこあいうえおか
きくけこあいうえおかきくけこあいう
えおかきくけこ
あいうえおかきくけこあいうえお

・あいうえおかきくけこ
・あいうえおかきくけこ
・あいうえおかきくけこ

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

Bộ đồ ăn vẫn còn nguyên
hộp cứ để nguyên thế.

Chú

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 không bỏ được

Rác bỏ được

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

Mang tới Phòng giảm thiểu rác thải ban đối sách chất thải tầng 1 Trung tâm môi trường

Rác bắt lửa
phát hỏa

Tái sử dụng và tái chế bộ đồ ăn sứ

Rác lớn không
bỏ túi được

Trợ cấp mua máy xử lý

Rác không cháy
được

Trợ cấp mua máy xử lý rác tươi; Phát miễn phí thùng ủ EM Bokashi; Phát miễn phí báo phân hữu cơ compost

* Tiền và máy hỗ trợ có giới
hạn. Chi tiết liên hệ với Phòng
giảm thiểu rác thải.

Rác cháy được

Thu gom các hộp mực đã sử dụng không cò cần thiết tại
gia đình (không phải do các cơ sở thải ra)

Thu gom khay mực in

Rác cháy được

Khi vật nuôi chó mèo bị chết

Khay vỏ bọc nhựa

● Nếu chó mèo nuôi bị chết, thì bên Trung tâm Kofu;Kyoto Clean Center thu gom.
* Mang theo bằng lái xe… có thể xác nhận địa chỉ trong đó.

Mất phí

[700 yên 1 ca (756 yên sau thuế)]

Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center
Yamanashi ken, Fuefuki shi, Terao Sakaigawa cho 1440-1

Thời gian tiếp nhận

Rác không cháy
được

Thứ 2 đến [Sáng] 8: 30 đến trưa
thứ 7
[Chiều] 1:00 đến 5:00

Rác lớn không
bỏ túi được

* Nếu chó nuôi bị chết, cần phải làm thủ tục xóa đăng ký, hãy mang sổ thú
cưng và giấy phép tới Trung tâm môi trường (cũng có thể gọi điện).

･Không nhận vào chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ bù.
･Lịch đầu cuối năm, xem tại tạp chí công "Kofu"...

●Nếu chó mèo bị chết trên đường… thì liên lạc tới phòng thu gom.
Bắt buộc đăng ký và tiên phòng dại năm một lần khi nuôi chó.

Rác bắt lửa
phát hỏa

Nơi liên hệ

Tiếp nhận chó và mèo bị chết

Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center ☎266-7744

Hủy đăng ký chó nuôi

Phòng thu gom ☎241-4313

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

Nghiêm cấm đốt ngoài trời

K hông

được!!

Cấm đốt rác thải trừ 1 số trường hợp ngoại lệ theo pháp luật.

Cấm dù là số lượng
nhiều hay ít

・Đốt rác thải gia đình; đốt chiếu, khúc gỗ... khi tháo rỡ nhà
・Đốt giấy vụn hoạt động kinh doanh・Đốt lốp xe tránh thiệt hại sương mù
・Đốt các loại nilon của nhà kính dùng trong nông nghiệp

Trường hợp ngoại lệ

・Người làm nông lâm đốt rơm rạ cành cây
・Hoạt động tín ngưỡng hoặc phong tục tập quán như hoạt động "Dondoyaki"
・Đốt nhỏ diễn ra trong cuộc sống thường nhật (nhóm lửa, lửa trại, đốt củi để sưởi ấm, v.v.) "

* Bất cả trường hợp nào cũng không được đốt chung nilon; nhựa…
Từng người 1 cùng đồng lòng không vi phạm đốt rác ngoài trời! Nếu là trường hợp ngoại lệ thì cũng chú ý không làm ảnh hưởng tới hàng xóm!

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

Nơi liên hệ

Phòng bảo dưỡng môi trường

Hãy sử dụng Trạm tài
nguyên

☎241-4312

* Không mang tới các rác thải
của nhà hàng, văn phòng…

Ở đây không qui định ngày thu gom giống như các điểm thu gom rác tài nguyên trong thành phố, nên hộ gia đình thấy đủ số lượng thì có thể mang tới.
Có thể mang tới trong thời gian dưới đây. Phải rửa nước và phân loại... Nhất định tuân theo cách bỏ rác mỗi loại.
Có thể bỏ các loại rác tài nguyên sau

* Nhất định phải phân loại rồi bỏ vào túi trong; hơi đục.

● Chai lọ (chai không màu, chai màu) ● Lon (lon nhôm, lon thép, bình xịt)
● Lọ nhựa (không màu) ● Báo ( gồm cả tờ rơi) ● Tạp chí ● Thùng carton
● Hộp giấy (cắt rồi mới bỏ) *Nếu phía bên trong tráng bạc thì bỏ vào Giấy tổng hợp
● Hộp mực

Nơi liên hệ

Khu vực
phía Nam
Khu vực
phía Đông
Khu vực
phía Tây

Phòng giảm thiểu rác thải
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Trạm rác tài nguyên Osato 24 giờ

Osato cho 3252 Trong khu
nhà ở Jonan của thành phố

Trạm rác tài nguyên Zenkoji 24 giờ

Zenkoji 3-20 trong khu nhà ở
Zenkoji của thành phố

Trạm tài nguyên Arakawa

☎241-4327

Từ 8:00 sáng
đến 10:00 đêm

Arakawa 1chome 8-5

Hãy sử dụng Kofu Recycle Plaza
Kofu Recycle Plaza là một cơ sở giáo dục môi trường tổng
hợp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hạn chế và hiện
thực hóa một xã hội mô hình tuần hoàn bền vững. Ngoài
việc phổ biến các thông tin khác nhau về môi trường,
cung cấp nơi học hỏi qua các buổi học về môi trường và
các khóa thực hành..., thúc đẩy hoạt động tự nguyện của
cư dân, và xây dựng bể nước nóng và phòng tắm cho mục
đích tăng cường sức khỏe cư dân. Hãy tới và sử dụng.
Hệ thống cơ sở

Thời gian sử dụng

Bể bơi

9:30 sáng đến 8: 30 tối

Phòng tập

9:30 sáng đến 8: 30 tối

Phòng tắm

10:00 sáng đến 4: 30 chiều
Bể bơi

Phòng thể dục
(phòng phân phối sản
phẩm tái chế)
Phòng hội thảo (phòng Nhật 1; 2, phòng họp)

Cơ sở giáo dục môi trường (sách; triển lãm)

9:30 sáng đến 0: 30 chiều
1:30 chiều đến 4:30 chiều
5:30 chiều đến 8:30 tối
9:30 sáng đến 8: 30 tối

Phòng tắm

Xông hơi

* Sử dụng hồ bơi tới 8:15 tối và phòng tắm tới 4:20 chiều
* Phải đặt trước phòng thể dục; phòng hội thảo khi muốn sử dụng.

Phí sử dụng cho cư dân thành phố Kofu

Phòng thể dục

Bể bơi; Phòng tập; Bể tắm (vé chung)
Thường (từ học sinh cấp 3 trở lên)

Học sinh cấp 1

Vé 1 lần

Vé nhiều lần (cọc 6 vé)

Vé 1 lần

Vé nhiều lần (cọc 6 vé)

400 yên

2.000 yên

100 yên

500 yên

1.000 yên

Học sinh cấp 1

Phòng hội thảo (phòng Nhật 1;2, phòng họp () /múi giờ/phòng)

Học sinh cấp 1; Học sinh cấp 2

500 yên

Hãy tập hợp
20 hộp giấy!

200 yên

* Giá thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017.
* Trẻ em (chưa đi học) miễn phí.
* Miễn phí theo đề nghị miễn giảm: Với trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế trên 75 tuổi và sổ
người khuyết tật

Ngày
nghỉ

Thứ bảy hàng tuần
Học sinh cấp 1; Học sinh cấp 2; Học sinh cấp 3

Mang tới 20 hộp giấy

Phòng thể dục (/múi giờ)
Thường (từ học sinh cấp 3 trở lên)

Được sử dụng miễn phí.

Hộp 1 lít .................................. 20
Hộp 500ml ...............................40
* Phía trong hộp tráng nhôm thì bỏ vào
Giấy tổng hợp.

● Thứ 2 hàng tuần (Nếu trùng vào ngày nghỉ lịch đỏ, thì sẽ nghỉ bù vào hôm sau)
● Nghỉ lễ năm mới (29 tháng 12 đến 3 tháng 1)
● Ngoài ra, cũng có ngày đóng cửa nghỉ để bảo trì cơ sở.

Truy cập trang web hoặc liên hệ để biết chi tiết và thông tin mới nhất.
Liên hệ: Kofu Recycle Plaza TEL:241-4357

HP:http://r-kofu.com/

Bản đồ hướng dẫn khi tự mình mang tới (đường đi)
■Yamanashi ken, Fuefuki shi, Terao Sakaigawa cho1440-1
Fax 055-266-7745
HP: http://www.kofu-kyotojimukumiai.jp/

■Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center Điện thoại 055-266-7744
Nhà năng lượng

Tiếp nhận

(Rác cháy được)

Đường thường xe vào

Rác cháy được

Đường thường xe vào

Rác không cháy được; Rác tài nguyên

Tòa nhà tái chế
(Rác không cháy được; Rác tài nguyên)

Nhà cân

Nhà cân

Khu vực
máy ngưng

Nhà quản lý

Nhà quản lý

Tòa nhà tái chế

Nhà năng lượng

(Rác không cháy được; Rác tài nguyên)

(Rác cháy được)

Khu vực
để xỉ

Cổng chính

Đi Fuefukishi Isawacho

Đi ga Kofu

Hướng đi Kofushi
Đườn

Nakamichihashiminamizume

g Shin
eiwa

shin H

Hướng đi Kofushi

Công viên thể thao Kose

i

ng

Sô

k
efu

Fu

Kofu Minami I.C

Đường Chuo Jidosya do

Tekinan Chukita

Chi nhánh Sakaigawa
thành phố Fuefuki

Phía đông Bảo tàng khảo cổ

Makado

p rộ

Trung tâm Kofu;
Kyoto Clean Center

ng n
ghi
ệ

Bảo tàng Khảo cổ học Tỉnh

ng

Sông Makado

Lối vào Kofu Minami I.C

Đường nô

Nơi bán trực tiếp nông sản Fudoki no Oka

Hướng đi Ichikawamisatocho

Đi hướng hồ Shoji ko

Hướng đi Ichikawamisatocho

Terao no Yu
Bãi xử lý cuối rác thải thường

■Trung tâm môi trường thành phố Kofu

■Yamanashi ken Kofu shi Kamimachi 601-4 Kamimachi

Nơi liên hệ
Nơi liên hệ

Số điện thoại

Nghiệp vụ

Phòng hành chính

241-4311

● Các vấn đề chung bộ phận môi trường

Phòng bảo dưỡng môi trường

241-4312

● Các biện pháp đối phó ô nhiễm và nóng lên toàn cầu
● Về bể tự hoại

Phòng giảm thiểu rác thải

241-4327

● Về túi rác chỉ định
● Giảm rác thải và tái chế tài nguyên
● Thu gom rác có giá trị; Rác tài nguyên

Phòng thu gom

241-4313

● Cách bỏ và thu gom Rác cháy được; Rác không cháy được
● Bên thu gom vận chuyển được cấp phép
● Về biện pháp làm sạch sông và cỏ mọc nhanh vùng đất trống
● Về tiêm phòng bệnh dại

Phòng xử lý

241-4363

● Quản lý duy trì Trung tâm môi trường

Recycle Plaza

241-4357

● Cách sử dụng hồ bơi nước nóng và phòng tắm…
● Về công tác giáo dục môi trường

Cách phân loại bỏ rác

Bộ phận môi trường thành phố Kofu

Fax 055-241-6190

