
 

Năm 2018

(Năm Heisei 30)

Thu gom rác theo giờ bắt đầu

từ 7 giờ 30 sáng

Cho vào túi rác quy định trước khi vứt.

Thứ Thứ

Ban môi trường sinh hoạt

thành phố Tokoname

☎0569-47-6115

Hàng

tháng

Bán tài nguyên đã thu gom và tái chế lại thành cá

c sản phẩm, v.v… Sau đó, trả lại một phần số tiền

đã bán cho khu vực.

    Túi rác quy định được bán tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc v.v…

Thu gom rác theo giờ bắt đầu 

từ 7 giờ 30 sáng

Bỏ vào túi trong suốt hoặc trong mờ, sau đó cho vào túi lưới đen ở điểm tập kết rác.

Vui lòng cho vào túi lưới màu đen để gió không thổi bay.

Hàng tuần Thứ

Rác không cháy được •-2 Dây cắm

-3 Các loại sành sứ, thủy tinh

(chỉ trong trường hợp số lượng ít)
Phân thành từng loại và cho vào thùng đựng màu xanh ở điểm tập kết rác

Dây kim loại

(Vui lòng mang túi, v.v... về nhà)

Thực hiện 4R vượt thách thức 500g của Tokoname Nếu thực sự quan tâm, tôi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu lượng rác thải

Cách vứt rác gia đình và rác tài nguyên

Rác cháy được Hàng tuần Đốt rác tại trung tâm vệ sinh Tokotake

Bao bì đồ đựng bằng nhựa plastic
Tái chế thành nguyên liệu, v.v... dành

cho các sản phẩm bằng nhựa như pallet

nhựa, v.v...

Rác không cháy được, rác tài nguyên

Hộp giấy Các loại giấy khác

Thùng các tông Tạp chí, sách　　　　　　Các loại vải

Tiêu chuẩn về số lượng, cỡ lớn sẽ dựa vào mức độ có thể cầm bằng một tay.

 Lon nhôm  Lon thép

Ủ phân compost và xay thành mảnh nhỏ tại

cơ sở xử lý rác

  Chỉ được vứt cỏ vừa cắt, cành bị tỉa mang ra từ nhà mình.

  Điểm tập kết rác giống với điểm vứt rác không cháy được, rác tài nguyên

  Bên cạnh việc có thể vứt dưới dạng rác cháy được bằng cách cho vào túi rác quy định giống như trước đây, thì còn có thể mang đến Trung tâm vệ sinh Tokotake.

  Cây sơn, lá thông, tre, trúc đào, mành tre và gỗ cây có lớp sơn phủ ngoài và xịt chất khử trùng, v.v... không tái chế được nên không thuộc đối tượng thu gom.
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Cỏ vừa cắt, cành cây cắt khúc đến tháng 12 (Một số khu vực sẽ từ 7 giờ đến 8 giờ)

Những điều cần lưu ý

Từ tháng 7 Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sáng

Buộc chặt miệng túi theo từng loại và đặt lên tấm bạt nhựa màu xanh ở điểm tập kết rác.
o Các loại chai khác q Chai nhựa

Báo, tờ rơi quảng cáo

 Chai trà
 Lọ trong suốt

không màu

Tuần thứ

Thứ

Tuần thứ Tuần thứ

Thứ
Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sáng
(Một số khu vực từ 7 giờ đến 8 giờ)

Vui lòng không dùng hai lớp túi  
"Dùng hai lớp túi" là việc gộp chung các túi nhỏ có chứa bao bì 

đồ đựng bằng nhựa plastic vào chung một túi lớn hơn.  

Cách làm này sẽ gây khó khăn cho việc xác định các vật thể 

nguy hiểm và các dị vật bị trộn lẫn, đồng thời gây cản trở cho 

việc tái chế tài nguyên, do đó vui lòng cho tất cả rác thải vào 

duy nhất một túi lớn trước khi vứt. 

Rác nhà bếp, vỏ sò 
Cỏ vừa cắt, gỗ vụn 

Cát vệ sinh 

dùng cho  

thú cưng 

Sản phẩm nhựa plastic 

Những vật làm từ vải,  

bông  không  thể tá i chế 

Sản phẩm da thuộc - cao su 

* Cố gắng loại bỏ những bộ phận chứa kim loại  và   

vứt  vào rác không cháy được 

Loại giấy không thuộc  

rác tài nguyên 

  Giấy bẩn 

  Đồ vật nặng mùi 

(Ví dụ) Hộp đựng nhang  

             Khăn giấy đã sử dụng 

             v.v... 
Hộ p  đựng 

chất  tẩy rửa 

Những vật khó rửa sạch và  

sản phẩm bằng nhựa plastic  

 thuộc rác cháy được 

Đối tượng là những vật  

có gắn  

nhãn dán này  

Các loại tô, hộp, khay 
Các loại nút, 

 nắp chai 
Thùng xốp 

Các loại túi, lưới 

Các loại chai lọ  

Tháo rời  nắp  chai trước khi   

bỏ  vào túi 

Các loại màng bọc - gói 

Màng bọc  

bên ngoài 

Các loại lon 

Bình xịt 
Hộp quẹt 

                 Pin  khô 

Các  loại kim loại 

Đồ điện gia dụng   

loại  nhỏ Khác 
Phần vải cuả cây dù vứt vào  rác  cháy được Nếu số lượng nhiều thì vứt ở bãi xử lý rác cuối cùng dành  

cho rác thải thông thường:  

 Đừng bóc nhãn  Đập bẹp nhẹ trước khi vứt  

Cho vào túi giấy hoặc túi Vinyl 

 trong suốt và  trong mờ 

 Vật có thể thu gom 

 Bao bì đồ đựng bằng giấy    

 Vật có dán nhãn 

Có thể  để  nguyên cúc và  

khóa kéo 

Có thể  để nguyên ghim bấm 

 Vật bị  bẩn   Giấy nặng mùi (Hộp  đựng chất tẩy rửa, v.v...)  

 Vật sử dụng vải bông và lông chim (Gối zabuton, áo khoác lông vũ,...) 

 Vải được gia công đặc biệt, để phòng chống cháy, v.v... ( rèm cửa,...) 

 Gạt bỏ hết đất, sau đó cho vào túi đựng trong suốt hoặc túi 

trong mờ có thể nhìn rõ bên trong trước khi vứt. 

* Cũng có thể sử dụng túi rác quy định cũ (màu xanh dương)  

 Để tránh cành rơi ra ngoài, lấy dây buộc lại trước khi vứt 

* Chỉ chấp nhận cành cây có độ dài từ 1m trở xuống, độ dày của 1 

cây từ 15cm trở xuống.  

Cỏ vừa cắt (bao gồm lá rụng) Cành bị tỉa 

Nệm chăn vứt vào rác cỡ lớn 

 Chai chứa dầu, lọ thuốc vứt vào  

các loại đồ gốm, thủy tinh 

  Bao gồm cả những chai bị nứt 

 Chai bị nứt vứt vào 

chai của rác tài nguyên  

(phân theo màu) 

 Chai có thể trả lại  

（Chai  bia,, chai 1,8 lít ） 

 Chỉ lon nước uống 

 Vứt vào thùng đựng, không được đập  bẹp 

 Nắp lon bỏ vứt vào rác không cháy được 

(Trừ  lon  nước  uống) 

Cốc,  thủy tinh 
Sành sứ Bóng đèn 

Chai dầu 

Chai lọ dược  phẩm 

●●●●●●● sẽ không thể thu gom 

●●●●  Đối với rác còn 

đồ bên trong 

Vui lòng làm  sạch bên trong trước khi vứt. 

Vui lòng cùng hợp tác trong ●●●●●●      Giảm lượng  

      rác nhà bếp 

 Chắt hết nước trước khi vứt  Sử dụng thiết bị làm giảm lượng rác nhà bếp (tham khảo mặt sau) 

 Chế độ giảm chi phí 

<Đối tượng> Tã giấy (Loại dành cho trẻ em và  

loại dành cho người lớn) 

<Cách vứt> 

Có thể bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ trước khi vứt.  

  *Không bao gồm tã giấy dành cho thú cưng      

Những vật dưới đây thuộc rác cháy được  

Nếu nước mưa thấm vào rác sẽ rất khó tái chế, 

vì vậy, khi trời mưa, vui lòng vứt rác vào ngày 

thu gom rác kế tiếp hoặc vứt tại trạm thu hồi rác 

tài nguyên. 

Chai chứa dầu, dược phẩm  

vứt vào các loại đồ gốm,  

thủy tinh 
 Bao gồm cả những chai  

Tăng vật dụng thu gom từ năm 2018 

 Các loại giấy vốn không thể tái chế 
Giấy tráng phủ nhựa, giấy tráng phủ nhôm, 

 giấy cảm nhiệt, giấy biên nhận, bưu thiếp  
gấp nếp, giấy than, ảnh, giấy vụn trong  

máy hủy giấy, giấy fax 

 
 Giấy có dính kim loại 

Hồ sơ, hộp màng bọc có  

dao cắt, giấy còn bấm 

ghim  

 
 Giấy có dính nhựa vinyl,  

giấy bóng kính, v.v... 

Hộp khăn giấy rỗng có dính  

màng bọc,  bao thư có cửa sổ,  

giấy ghi chú 

Nắp chai vứt vào túi đựng 

bằng nhựa plastic 
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  Miếng dán 
  Kairo  

 dùng 1 lần 

Tháo rời phần dây cắm 

vứt vào các loại dây cắm 

dây kim loại 
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Bao bì đồ đựng 
bằng nhựa 
plastic 


