CÁCH XỬ LÝ VÀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI GIA ĐÌNH ĐÚNG CÁCH
Tuân thủ thời gian, viết tên vào túi quy định và nộp đúng nơi thu nhận. Thị trấn Osaki. Hiệp hội vệ sinh thị trấn Osaki

BẢN IN ĐÃ SỬA ĐỔI NĂM 2013

ĐỂ HIỂU THÊM THÔNG TIN
NHÌN VÀO HƯỚNG DẪN

Hãy đặt nó ở một nơi dễ nhìn thấy !

KIỂM TRA THỜI GIAN v.v VÀ ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG! NƠI
THU NHẬN SẼ ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI HIỆP HỘI CỦA CƯ DÂN

Ngày rác tài nguyên (ngày lễ vẫn thu) mỗi t háng một lần vào thứ năm của tuần [ ] trong tháng, thời gian thu nhận là [
PHÂN CHIA CÁC LOẠI

①LON KHÔNG

②CHAI SÀNH

[Lon thép. Lon nhôm].
Đặt các lon lại vào cùng với
nhau nhưng không nghiền
nát chúng.

Đặt vào giỏ để chai

③CHAI MÀU NÂU

④CHAI KHÔNG MÀU
⑤CÁC CHAI KHÁC
TRONG SUỐT

Giữ nguyên nhãn chai, tháo nắp.

⑥Chai
nhựa

⑦Bìa các tông

Cho vào túi quy định
không nghiền

Bên trong không còn chất sử dụng và rửa sạch chúng

Đựng vào túi giấy riêng khi
vứt

⑧Giấy báo
Tờ rơi

⑨Tạp chí
Giấy linh tinh

SẮP XẾP PHÂN LOẠI THEO NHÓM

Túi chỉ định

⑫Giấy gói

白色紙・再生紙・ コピー紙を
ザラ紙等
シュレッダーに
かけた紙

- ] tại nơi quy định.

⑬Giấy hộp
Giấy bao bì
（Giấy tái chế）

⑭Hộp giấy, giấy bao bì,
túi giấy khác
（Tái chế thành nhiên liệu rắn）

紙類⑦〜⑬以外のものが対象

➡

断面が三層
になってい
るもの

Buộc bằng dây giấy hình chữ thập khi vứt

Túi chỉ định

Nắp kim loại cho vào thùng chứa kim loại, nắp nhựa cho vào loại nhựa

⑪Giấy tài
liệu huỷ

ĐT 476-1111
ĐT 471-6050
ĐT 485-2328

Trong trường hợp trời mưa hãy đảm bảo giấy không bị ướt trong khu vực thu gom.

見分け方
口の色で

⬇

⑩Giấy
photo

Ủy ban thị trấn Osaki
Trung tâm tái chế
Trung tâm vệ sinh

Túi chỉ định

Buộc bằng dây giấy hình chữ thập khi vứt

Túi chỉ định

・Lon nước trái cây,lon bia ・C hai sành (có những ・Chai nước uống dinh dưỡng, chai nước ngọt, chai dầu ăn, chai mỹ phẩm ・C hai nhựa của ・Giấy có một khoang ・Báo và tờ rơi được đưa ・S ách, truyện tranh, tạp chí ・Trường hợp ・Tiêu chuẩn cho ・ Hộp sữa và hộp ・Hộp khăn giấy, hộp kẹo, ・G
 iấy tráng nilong, giấy bao bì,
nước uống, rượu, hình ống hút trong ra cùng nhau. (kích hàng tuần, sách giáo khoa, số lượng giấy giấy hủy tài liệu nước trái cây (mọi giấy gói, túi giấy, v.v...
hộp có tráng nhôm hộp giấy bạc
màu như màu nâu và ・Chai có những chất ngọt (cà phê, cây leo, gia vị)
・Đồ hộp, lon kẹo
xì dầu
thước lớn hơn danh sách tham khảo.
n h ỏ v à c ũ là dày 4mm và kích thước).
* Hãy loại bỏ nilong đính ・H
mặt cắt ngang.
・L on keo dán, lon trà, màu xanh lá cây), rượu ・Chai bị vỡ nhẹ (gồm chai có cổ) và những chai khác
 ộp nước ép, hộp rượu, lõi cuộn
lon nước ngọt (bao sake,rượu shochyu, xì ・Chai thực phẩm ngâm, chai bánh kẹo, chai cà phê, chai keo dán, chai mứt, C ó sự chỉ dẫn vật ・Hãy loại bỏ tất cả thiếp)
・D anh bạ điện thoại,sổ danh (loại trừ giấy dài 20cm.
・L y giấy, cốc giấy, hộp cốc giấy,
・ H ã y m ở v à r ử a kèm.
gồm cả lon và lon kẹo dầu, giấm, vv
chai mật ong, chai gia vị
liệu chai nhựa ở kim của loại kẹp * Tài liệu quảng cáo là mục, nhật ký, sổ ghi chép, vv... xoá)
*Giấy hủy tài liệu sạch.
*V
 ật liệu vẫn còn bọc và hộp đựng hình trụ, hộp đựng
có nắp đậy)
trên
k h ô n g c h u ẩ n * H ộ p g i ấ y t rá n g kim loại không được chất tẩy rửa
bấm, nilong, hoặc khác nhau.
・Sổ danh mục, tờ rơi, phong bì,
・K ết hợp 5 chai ( chỉ chai ・Whisky, chai rượu vang (loại bỏ kim loại), rượu sake
bưu thiếp, tạp chí, lịch, vv...
phải tách riêng nhôm và gói giấy đưa ra.
・Lon dầu ăn, lon thức ăn rượu shochu),nhãn dán ・Chai rượu, chai giấm, chai dễ bị nhầm lẫn.
・ Loại bỏ nắp và băng keo.
・T ất cả các hộp giấy, giấy gói,
khác, lon sữa bột, lon chai.
nhãn.
*Màu sắc được xác định bằng miệng chai.
và làm chất thải k h á c h ã y đ ư a r a * G
 iấy có chất liệu sai túi,...không phù hợp để tái chế
* Vui lòng không trộn
・Giấy không phải là vật liệu hỗn
nước sơn rỗng
hợp và lớn hơn kích thước của
tài nguyên.
hộp giấy
cùng với giấy ở mục lệch hoặc giấy hộp, giấy
・B ia (lớn, trung bình, *(Chú ý) chai thủy tinh (bình), cốc, bình hoa,v.v... là chất thải
danh
thiếp
(tổng
hợp
cùng
với
g i ấ y g ó i , t ú i g i ấ y, * Hộp nước trái cây và rượu hãy
nhỏ)
số 14.
・Lon thức ăn vật nuôi,
thông thường
飼
料
lon nước và lon dầu
* Chai kem phải được lau sạch
nhau).
vv...hãy đưa ra cùng với mở ra rửa sạch phần đọng lại.
混ぜないで
(dưới 4 lít)
giấy
ở mục số 14
花ビン・コップ

PHÂN CHIA CÁC LOẠI

⑮Đèn
⑯Pin khô ⑰Quần áo, vải ⑱Chất thải
huỳnh quang
vv…
đã qua sử dụng
dầu ăn

⑲Đồ nhựa

・Hãy đội mũ bảo hộ khi
tháo nắp và vòi phun

Làm sạch nhưng không gỡ lớp bọc
hoặc nhãn dán trên chai.
・Nhựa dùng trong gia đình
・Tháo bơm chai dầu gội ra và vứt
cùng

Thùng chứa

⑳Bình xịt

Loại bỏ những kim loại lớn, bé. Tách rời tất cả nhãn mạc
trên nhựa.

Container lưu trữ gia đình
Đựng vào thùng
Buộc bằng dây giấy chuyên dụng

㉑Kim loại như nắp
gốm
Rá, que xiên, vv ㉓Đồ
nồi, ấm đun nước, ㉒
(Sản phẩm làm
(làm bằng tre, bằng gỗ)
từ đất)
vv…
・Thu thập vật dụng kim loại có ・Kích thước vật dụng bằng tre gỗ
kích thước vừa với thùng chứa. đủ lớn để đặt trong thùng chứa

㉔Thiết bị gia dụng nhỏ

Thiết bị sử dụng pin, thiết bị điện tử để
phục hồi tài nguyên thì kích thước của vật
nằm trong giới hạn.

㉕Rác tươi sống
「Nộp rác đúng nơi quy định」

（Ngoài rác tươi sống. Rác tài nguyên）

Mỗi tuần
Thứ Ngày

Mỗi tuần
Thứ Ngày

㉖Chất thải thông thường

（Ngày lễ vẫn thu）

（Ngày lễ vẫn thu）

Phân loại rác kinh doanh (rác thải chung) cũng giống như rác thải sinh hoạt.
Giấy này được làm từ giấy tái chế.
Cách bỏ rác làm theo sự yêu của công ty thu nhận rác.
Mực in được làm từ thực vật.

Không thể cho vào túi và
thùng đựng theo quy định
Nội thất

Guốc, rương, ghế, ghế nhỏ, giá sách,
bàn, xe đẩy đồ, ghế sofa, tủ chén, v.v.

Đồ ngủ. Thảm

Tách

Túi chỉ định

Thùng chứa

Chăn trải, giường, nệm, thảm,
chăn, v.v.

Tàn dư, thức ăn thừa, chất thải thực
vật, rác nấu ăn, vây cá, thịt, trái cây,
bánh kẹo, vỏ sò, hoa cắt, chất thải cắt
tỉa, thực phẩm oi thiêu, thực phẩm
khác v.v, lá trà,vỏ trứng, xương thịt

Cốc thủy tinh, gương, bình hoa,
thủy tinh vỡ, bật lửa, sản phẩm
cao su, chất bảo quản lạnh,
chất hút ẩm, gấu bông, tro
thuốc lá, thuốc lá, tàn tro, vải
thừa, giẻ lau, băng vinyl, băng
keo, băng cassette video, Giày
dép, ô, da, vật liệu da tổng hợp,
hình ảnh, giấy lụa, tã giấy, đồ
lót, đệm, vớ. Cà vạt, áo mưa
(kappa), các vật chứa đầy bông
ngoài quần áo, rác phát sinh
sau khi sử dụng ở các hộ gia
đình khác (ngoài rác tài nguyên)

・Đ
 è n h u ỳ n h ・P in khô (kiềm, ・Q
 uần áo đã qua ・T hu gom dầu ・Hộp nhựa, cơm hộp, miếng bọc, túi nilong, chậu ・S ử dụng hết tất cả ・V ậ t d ụ n g b ằ n g ・R
 á gỗ, cây xiên (tre, ・C ác vật dụng ・C ác mặt hàng không vừa với
quang (loại tròn, mangan), pin sạc s ử d ụ n g ( á o ăn. Dầu ăn như ・Túi bóng, túi bánh kẹo, khay, túi lưới (rửa sạch khí trong các bình và kim loại, nồi, ấm gỗ), ván lót gỗ, que đã bị vỡ.
thùng chứa là rác quá khổ. Hãy
t h a n h ) , đ è n (Lưu ý) Pin không phông , khăn, dầu thực vật, cặn thức ăn)
tạo lỗ ít nhất hai nơi đun nước, chảo kem, giá treo tre, hộp ・L oại bỏ những tập hợp cùng với vật dụng điện
thủy ngân, nhiệt t h ể đ ư ợ c p h ụ c màn cửa, quần dầu ô liu, dầu ・Xốp (kích thước để vừa trong túi quy định)
thứ khác ngoài máy trong nhà.
trên và dưới. (Cẩn rán, muỗng, nĩa.
gỗ
kế thủy ngân
hồi.
áo, áo len, quần salad (loại bỏ ・C
gốm
sứ.
thận
hãy
làm
ở
nơi
 hai nhựa của (dầu gội, chất tẩy rửa, dầu tắm,
・T háo pin, đèn huỳnh quang, Cách bỏ rác (phân loại rác
・Đ inh, dây điện, ・L oại bỏ vết bẩn, rửa
jean, áo)
dầu ăn, vv) cả chai dầu động cơ.
bóng đèn, vv khỏi các thiết bị tươi sống theo sự chỉ
tạp chất).
thông thoáng)
dao, kéo, lưỡi cắt, sạch và tập hợp lại.
・B óng đèn phát
sáng và sợi đốt
gia dụng nhỏ đã qua sử dụng.
định của Hiệp hội)
・L ớn hơn chiếc * K hông sử dụng ・Tuýp (mayonnaise, vv...), vỉ trứng, vỉ đậu phụ
・B ì n h x ị t c h o m ỹ nắp (chai bia, chai * Lưu ý
khăn tay, tất cả dầu thải công ・Mũ, nhãn (có chất nhựa), vỉ thuốc
phẩm và thuốc trừ thực phẩm dinh Khung tranh gỗ có màu
・L oại bỏ băng video, CD, MD, ・L àm ráo nước. Tuyệt đối
phải được giặt n g h i ệ p ( d ầ u ・Tấm nilong (không cần cắt mà hãy loại bỏ bụi sâu, xi lanh cassette dưỡng, v.v.)
băng cassette, DVD, phần mềm
cùng với rác thải ở mục
không có nilong bị pha trộn.
sạch.
bẩn gấp lại và buộc bằng dây sau đó cho vào túi
trò chơi, v.v. Băng video, MD, ・Cây cỏ bó lại và buộc bằng dây
động cơ, v.v.)
・C á c v ậ t d ụ n g 26. Nhựa cùng loại với
có chiều dài dưới 1m khi bỏ.
* Chú ý
rác tài nguyên)
băng cassette và phần mềm trò
không vừa trong nhựa ở mục 19. Kim loại
( Đồ lót, vớ, áo
chơi là chất thải chung ở mục * Tái chế số lượng cây lớn với
thùng chứa là rác như nồi, nắp, ấm đun
・Bộ đồ ăn bằng nhựa (đĩa, muỗng, nĩa, ống hút)
sự cho phép của thị trấn
mưa, các sản
26, CD và DVD là nhựa ở mục 19
quá khổ.
nước, vv... cùng mục 21.
・Vỏ CD, hộp băng, móc áo, đồ chơi, lược, xô
Cách bỏ rác (ngoài rác tài
Trung
tâm sẽ vào trực tiếp
phẩm bằng
*Dải băng rôn, tấm nilong, dây không cần phải
・X óa thông tin cá nhân (danh bạ
nguyên)
cotton không
cắt
điện thoại, dữ liệu đã lưu, v.v.)
・Rác được cho cùng vào túi chỉ
phải quần áo)
*H ộp nhựa lớn không vừa trong túi hãy buộc
của điện thoại di động và máy
định là rác thông thường.
đều không
bằng dây
ảnh kỹ thuật số.
・
Tã bẩn của nhà vệ sinh
được.
* Lau rửa sạch bụi bẩn và làm khô khi vứt.

Rác nếu bị trộn lẫn, phân loại rác tài nguyên!

㉗Rác quá khổ

Nghĩa vụ và quy tắc của người thải rác

● Gia nhập vào hiệp hội vệ sinh thị trấn Osaki.
●Thành viên được đăng ký tại mỗi nơi thu
●Phí thu của hiệp hội vệ sinh là 500 yên một năm.
●Không được đặt bên ngoài nơi thu đã đăng ký.
● Đăng ký cho người quản lý nơi thu.
● Viết tên lên túi chỉ định khi bỏ.

Rác không được thị trấn thu gom

● Rác thải công nghiệp khó xử lý Chất thải công nghiệp. Chất thải trong sản xuất
Khi cải tạo xây dựng. Chất thải nilong của nông nghiệp và rác thải
Thiểt bị điện
từ các cơ sở sản xuất.
Tivi, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, máy nước nóng điện, máy bán hàng tự động, thiết bị Vật liệu nông nghiệp (liên hệ với công ty xử lý chất thải)
điện lớn dùng trong kinh doanh.
● 4 thiết bị gia dụng (TV, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ lạnh, tủ đông, máy lạnh) liên hệ Chất thải y tế
Dược phẩm, thuốc độc, kim tiêm, thiết bị y tế, vv
cửa hàng thu nhận. * Trung tâm tái chế thu nhận sẽ mất phí.

Các loại khác

Vật khác

Xe đạp, đàn organ, bếp ga, cần
câu, giá treo quần áo,bếp dầu, lò
sưởi, quạt sưởi, thùng gạo, thang
gấp, xe đẩy em bé v.v

Trao đổi với công ty về rác lớn.
THU NHẬN TỪNG NHÀ (liên hệ đặt hẹn)

Trung tâm tái chế

Số điện thoại 477-2455
Từ 8:00 đến 17:00
Thứ bảy và chủ nhật nghỉ
Hãy hỏi về chất thải gia đình quá
khổ khác với các ví dụ đã nêu

TỰ VẬN CHUYỂN

Trung tâm vệ sinh

Số điện thoại 475-2328
Từ 8:30 đến 16:00
Đóng cửa vào Chủ nhật và ngày lễ.
Vui lòng mang trực tiếp nếu rác
nhiều hoặc nặng

Lốp xe, xe máy, thiết bị nông nghiệp, dầu thải, sơn, thuốc
trừ sâu, chất nổ, miếng bê tông, pin, bình gas, bình chữa
cháy, đàn piano, gạch, v.v.
● Vui lòng hỏi nơi mua hoặc một thương nhân chuyên
ngành

