
 

Rác thải thực phẩm/ Chất thải nhựa /Sản 

phẩm da cao su / dầu thải / giấy đã qua sử 

dụng / Tã, đồ vệ sinh cá nhân, cát vệ 

sinh (cho thú cưng), v.v. 

 

Thiết bị gia dụng nhỏ (máy sấy tóc, máy in, v.v.) / 

Đồ thủy tinh / Bộ đồ ăn (bóng đèn sợi đốt, bóng 

đèn LED, chai mỹ phẩm, v.v.) / Kim loại, hỗn hợp 

có chứa kim loại (chậu, ô, móc treo kim loại, ống 

sơn, v.v.) 

 

 

 

 

 ① Gỡ bỏ nhãn nắp 

② Đổ hết tất cả các thứ bên trong 

và rửa sạch 

③ Làm bẹp lon và chai nhựa 

( chai pet ) 

④ Sắp xếp theo loại 

 

 

 

 

Rác đốt được Rác không đốt được 

Rác có thể tái 

chế 

Cần liên hệ-Internet / Điện thoại 

●Rác nguy hiểm 

 

●Các loại Pin   
Ngày nắng / có mây 

Chia theo loại và buộc bằng dây 

※Có bả ng phân loả i ( riêng) 

 

 

Riêng cỏ  , cây ( không trỏ  n 

vớ i rác khác) dướ i 1m buỏ  c 

đả u túi chia 6 bó ( 6 túi ) 

 

 

 

Nội thất / giường / gỗ / ván 

Kim loại / Ống nhựa / Xe đạp / Bộ chơi gôn/ Xe đẩy, v.v. 

 

Rác loại lớn  Rác có thể thu gom 

Sử dụng túi rác được chỉ định  Mua túi rác ở siêu thị .... 

① Liên lạc qua điện thoại hoặc internet 

②  Mua tem dán “ xử lý rác loại lớn 

“ ở siêu thị hay của hàng 24h 

③ Dán tem và đổ rác đúng ngày quy 

định 

Rác không thể thu 

Sử dụng túi rác trong suốt hoặc mờ 

"Cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách, 

ấn bản năm 2020" 10 ngôn ngữ  

Phiên bản tiếng nhật 

Thứ trong tuần 
Thứ trong tuần 

Thứ trong tuần 

Thứ trong tuần 

Thứ trong tuần 

●Rác có hại 

 

Bóng đèn huỳnh quang, bóng 

đèn/Nhiệt kế thủy ngân / huyết 

áp kế thủy ngân 

 

Thứ trong tuần 

Đổ rác trước 8:30 sáng 
Cần phải buộc đầu túi 

[Những thứ không vừa với túi 

rác được chỉ định (lớn)] 

Cho vào hộp hoặc bọc trong giấy 

báo ◇Ti vi 

◇máy điều hòa, máy lạnh 

◇tủ lạnh/ tủ đông 

◇Máy giặt/ Máy sấy quần áo 

◇máy vi tính 

☆Để biết thêm thông tin,Catalog Pocket 

Nơi giải đáp 

Ban chính sách môi trường 098-951-3231 

Pin mangan, pin kiềm, pin đồng xu 

 

Thủy tinh vỡ, chai, v.v. 

Bật lửa các loại、Thuốc lá điện tử, v.v. 

 

Gói đồ bị hư hỏng 

trong một tờ báo. 

Liên lạc 


