Cách vứt rác【Khu vực Tado】
Rác đốt được
Rác nhựa (plastic)

Khu vực A: Thứ Hai - Thứ Năm
Khu vực B: Thứ Ba - Thứ Sáu

Pin khô - Các
Tháng 9 - Tháng 3
loại
dây
băng
Rác có
hại
Ống huỳnh
Tháng 6 - Tháng 12
quang

Vui lòng phân loại rác và vứt đúng thời gian
(vất trước 8:30 sáng) tại nơi để rác được chỉ định
theo từng hiệp hội dân cư!!
Khu vực A
・Tado - Yui - Oma - Tozu - Hijie - Oyamadai Kono - Biroku
Khu vực B
・Shimonoshiro - Oodorii - Minaminogou Nakazu - Kitaikai - Ikai - Chikarao
・Mizono - Nishifukunaga - Higashifukunaga Hiraga - Koshiki - Uenosato - Katori

Tháng 1 lần
Khu vực A (Ngày thứ Tư
Rác không đốt được thứ 2 trong tháng)
Khu vực B (Ngày thứ Tư
thứ 3 trong tháng)

Rác

【Tiếng Việt】

Vui lòng cho vào túi được chỉ định và vứt trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày được chỉ định.
※ Vật không cho vào túi được chỉ định vui lòng vứt vào “rác cồng kềnh"

Rác đốt được

Rác sống

Bao bì vật đựng bằng nhựa

Vỏ ngaosò hến

Vui lòng vắt sạch
nước và cho vào túi rác

Dầu mỡ rán Tempura
Thấm bằng vải hoặc giấy
Làm đông bằng chất làm
đông

Khay

Hộp đựng thuốc xúc
miệng, thuốc mắt, v.v.

Vật có biểu thị
nhãn là đồ nhựa

Túi nilon

Rác không đốt được

Bật lửa

Đồ điện gia dụng nhỏ
Tháo pin và vứt vào “rác có hại"
Dây điện cắt ngắn dưới 50cm

Sử dụng hết chất bên trong

Vỏ kẹo, v.v.
Nắp bằng nhựa
Chất giữ lạnh

Chất làm khô

Đồ vật bằng kim loại

Thú bông

Bỉm giấy

Cát dùng cho vật nuôi
được bán trên thị trường

Loại bỏ chất bẩn

Tháo và lấy ra tất cả những đồ ở bên trong

Khay đựng trứng hay
Màng bọc của thức ăn - cơm
khay đựng hoa quả hộp ở cửa hàng tiện lợi hay
thịt nguội
màng bọc ngoài của mì hộp, v.v.
Đồ làm bằng
da - cao su

Giấy nhôm

Khay ngăn đựng kẹo hay
rong biển, v.v.

Kim - Dao kéo

Ví dụ: Đồ chơi bằng nhựa, thớt, xô, chậu rửa, móc quần áo,
CD, DVD, chậu trồng cây
Vỏ hộp đựng CD/DVD thì vui lòng
vứt vào “rác đốt được"

Đồ gốm sứ

Vui lòng bọc bằng giấy
và cho vào túi rác

Xốp hoặc tấm để bảo vệ các sản phẩm như trái cây
và đồ điện gia dụng

Bóng đèn

Đồ vật bằng nhựa

Bình chứa bằng nhựa

Túi lưới đựng quýt hay
hành tây, v.v.

Rác cắt tỉa cây trong vườn như lá rụng - vỏ bào, cỏ, v.v
Đường kính dưới 5cm, chiều dài tới 50cm
※ Rũ bỏ đất và làm khô

Gương

(Đồ bị bẩn)

Đồ vật bằng thủy tinh

Đồ vật đã bị vỡ vui lòng bọc bằng
giấy và cho vào túi rác

FD, MD

Miếng dán giữ nhiệt
đã được sử dụng

Làm trống bên trong và rửa bằng nước
※1 Vật không thể loại bỏ được vết bẩn là “rác đốt được"
※2 Vui lòng tháo bỏ nắp v.v.
※3 Vui lòng không cho 2 lần túi
※4 Vui lòng tháo bỏ những vật có chất liệu ngoài nhựa như
nhãn dán bằng giấy trong phạm vi có thể tháo bỏ

Khung của ô dù
Vải của ô dù vui lòng tháo
ra và vứt vào “rác đốt được"

Máy in

Thảm lau chân bằng
đất có nhiều tảo cát

Vật không cho vào túi chỉ định được
vui lòng vứt vào “rác cồng kềnh"

Rác có hại
Pin khô - Các loại dây băng

Nhiệt kế thuỷ ngân
Băng video - Băng cát sét - Ruy băng mực
Pin khô □ Vui lòng sử dụng việc thu gom của cửa hàng cho pin nút (đồ vật có chứa thủy
ngân), pin sạc nhỏ (NiCd, Lithium-ion, Nickel Hydro).
□ Vui lòng cho pin khô và các loại dây băng vào cùng một loại túi.

Ống huỳnh quang

Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng - ống
tròn - ồng hình cầu
□ Đèn sợi đốt, đèn LED là “rác không đốt được"

※ Chúng tôi phát miễn phí túi rác có hại tại
“Phòng quản lý vật liệu phế thải thành phố
Kuwana" “Xưởng Kurukuru" “Trung tâm công
dân khu vực Oyamada” “Cơ sở tiêu điểm xây
dựng thị trấn (Kuwabe - Ariyoshi - Nanawa Fukaya - Kume - Jounan)” “Văn phòng trực
thuộc SUNFARE” “Thư viện trung tâm".

Báo
Tờ quảng
cáo
Thùng
carton

Các loại
giấy

□ Địa điểm thu gom được hiệp hội
dân cư chỉ định
・Thu gom rác tài nguyên tháng 1 lần
□ Bãi đỗ xe tòa nhà số 1 cửa hàng
Nishibessho
・Thứ Bảy hàng tuần
・Từ 9:30 sáng ～ 1:30 chiều

ình xịt
Bình ga

□ �ịa �iểm thu gom
�ược hiệp hội dân
cư chỉ �ịnh
・Tháng 1 lần
・Trước 8:30

Hộp giấy dùng để
đựng đồ uống
□ Bãi đỗ xe MeGa Donkihote UNY
cửa hàng Hoshikawa
Giấy hỗn
・Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần
hợp
・Từ 9:30 sáng ～ 1:30 chiều

Các loại vải Các loại vải
Trong suốt
Chai nhựa
Có màu
Nhôm
Các loại lon
Thép
Trong suốt
Các loại
chai lọ

Màu nâu
Các loại
khác

□ Hướng đông phố đi bộ
Teramachi-doori
【Chợ Sanpachi, ngày lễ hội
Ishidori nghỉ】
・Từ 9:30 sáng ～ 1:30 chiều

Báo

Vui lòng hợp tác trong
việc phân loại!!

□ Trung tâm thị dân khu vực
Nagashima
【Trừ trường hợp sử dụng bãi đỗ xe
trong những dịp tổ chức lễ hội】
Chủ
Nhật hàng tuần
・
・Từ 9:30 sáng ～ 1:30 chiều
□ Trạm trung chuyển xe buýt phía
Tây cửa hàng AEON chi nhánh
Kuwana
【Dừng hoạt động trong ngày lễ
ngày nghỉ, ngày nghỉ bù】
Thứ
Hai hàng tuần
・
・Từ 9:30 sáng ～ 1:30 chiều

Rác tài nguyên (Rác tái sử dụng)
Các loại giấy

Khi vứt rác để cho hiệp hội cư dân thu gom, vui lòng vứt trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày được chỉ định.
※ Không có túi chỉ định. Vui lòng để nguyên cho vào túi đựng.

Bình xịt - Bình ga

Bỏ những đồ có chất liệu không phải giấy

Tờ quảng cáo trong báo

Hộp carton
Vật có mặt cắt
dạng sóng
Bóc các loại băng
dính đã được dính vào

Giấy hỗn hợp
(tạp chí - các loại giấy cũ khác)

□ Nơi tiếp nhận của phòng quản
lý vật liệu phế thải tòa thị chính
Kuwana
□ Trung tâm vệ sinh Kuwana
□ Trung tâm thị dân khu vực Tado
□ Trung tâm thị dân khu vực
Nagashima
・Từ thứ Hai �ến thứ Sáu
・Từ 8:30 sáng �ến 5:15 chiều

Hộp giấy dùng để đựngnước uống
Hộp giấy có màu bạc bên trong
là “rác đốt được”

※ Các loại giấy hỗn hợp mà không thể tái sử dụng
Lõi của màng bọc đồ, giấy bọc nilon, giấy nến, giấy có chất dính,
ảnh, giấy tổng hợp, giấy chống thấm nước, giấy cảm nhiệt, giấy các
bon, giấy phi các bon, giấy có mùi, giấy có in nhôm nổi, giấy Nhật
(Giấy Nhật dùng để viết chữ đẹp), giấy vụn

Các địa điểm thu gom khác
□ Cơ sở thúc đẩy tái sử dụng của thành phố Kuwana
(Xưởng Kurukuru)
□ Vì địa điểm và ngày giờ thu gom rác tài nguyên
của các siêu thị là khác nhau tùy theo địa điểm
thu gom nên vui lòng tham khảo bảng ghi ở trên.

Bình xịt
※ Với bình xịt, vui lòng
dùng hết chất bên trong
và không đục lỗ khi vất.

Trường hợp bình xịt - bình ga vẫn còn chất bên trong được phơi dưới nắng
nóng của mùa hè, sẽ làm cho nhiệt độ thích hợp để bảo quản có khả năng
bị vượt quá, chất còn bên trong chảy ra túi đựng sẽ rất nguy hiểm nên vui
lòng không để bình xịt - bình ga còn chất bên trong vào túi đựng. Trong
trường hợp không sử dụng hết chất bên trong bắt buộc phải mang đến bộ
phận tư vấn tiếp nhận của phòng quản lý vật liệu phế thải.

Các loại vải
Quần áo cũ, chăn, khăn trải giường, khăn,
rèm vải, ren
※ Dù để nguyên cho vào túi cũng không sao
※ Chăn đệm là “rác cồng kềnh"

Chai nhựa

Vứt không cần làm bẹp

Chai nhựa
không màu
trong suốt

Các loại hộp lon Vứt không cần làm bẹp

Lon bằng nhôm
Chai nhựa có màu

※ Làm trống bên trong và rửa bằng nước
Vật không thể loại bỏ được vết bẩn là
“rác đốt được"
※ Nắp, nhãn dán vui lòng cho vào “bao
bì vật đựng bằng nhựa"

Các loại chai lọ

Lon bằng thép

Phân loại
vứt vào
chỗ nhôm
- thép

Vui lòng vứt vào
“rác không đốt được"
Chai lọ trong suốt

Nắp của đồ đóng hộp

Chai lọ màu
nâu nhạt

Lọ đựng mỹ phẩm

Vật có đường kính từ
7cm trở lên

Nắp bằng kim loại
Vật có đường kính từ
7cm trở lên

※ Làm trống bên trong và rửa bằng nước
Vật không thể loại bỏ được vết bẩn là
“rác không đốt được"

Các loại chai lọ có màu khác
(Xanh - Đen - Màu xanh nước)
Chai lọ thuỷ tinh mờ phân biệt bằng
màu ở miệng bình

※1 Làm trống bên trong và rửa bằng nước
Vật không thể loại bỏ được vết bẩn là
“rác không đốt được"
※2 Bình 1.8l - Bình bia trong trường hợp
có thể thì vui lòng trả lại cửa hàng

