
Cách vứt rác ( hãy tuân thủ những điều sau đây ) Túi đựng rác

1.Rác không cháy được, đồ vật nguy hiểm tuyệt đối không đ

ược cho vào cùng nhau

2.Sử dụng túi đựng rác theo quy định của thị trấn, ghi rõ ràng tên tổ

chức và tên chủ hộ lên túi rác

3.Ngày thu gom rác là thứ 2-4-6. Các ngày nghỉ lễ cũng thu

gom bình thường

4.Thấm dầu ăn đã qua sử dụng bằng vải hoặc là giấy cũ, hoặc

làm cứng bằng chất đông tụ dầu sao cho dầu ăn không bị rò rỉ

ra khỏi túi rác.

5.Với rác thải thực phẩm hãy cố gắng xử lý bằng cách ủ dùng l

àm phân bón càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp cho vào t

úi rác thì cần lọc kỹ nước trước đó.

●Các loại chai lọ ●các loại lon
1.Sử dụng túi rác tài nguyên theo quy định của thị trấn,và trên túi rác

ghi rõ tên tổ chức hoặc chủ hộ

2.Những đồ đã cho vào túi rác,tương đương với lọai lon hay

chai hãy điền O lên túi rác

3.Để có thể tái chế, không được đập bẹp các lon rỗng, với các

loại chai, lọ thì rửa sạch và tháo nắp

●Các loại thủy tinh ●các đồ vật kim loại
1.Sử dụng túi rác không cháy được theo quy định của thị trấn, trên túi

có ghi rõ tên tổ chức,chủ hộ

2.Các đồ vật cho vào túi rác, tương đương với loại đồ là kim loại hay l

à thủy tinh hãy điền O lên túi rác

3.Đối với chai xịt, thì hãy chắc chắn đã sử dụng hết hoàn toàn

mới vứt

4.Với các đồ điện gia dụng (trong khoảng 15cmx31cm) hãy cho vào

hộp thu gom chuyên dụng để riêng

●Rác cháy được cỡ lớn
●Rác không cháy được cỡ

lớn

1.Những đồ vật không thể cho vào túi rác, thì hãy dán tem rác

cỡ lớn theo quy định của thị trấn, trên túi có ghi rõ tên tổ chức

hoặc tên chủ hộ

Bếp, bếp ga, lò vi sóng,đĩa
thiếc, ván trượt 2.Với những đồ vật  không cho được vào túi rác cháy được

hoặc không cháy được, sẽ được thu gom hàng tháng với tư cá

ch là rác cỡ lớn

3.Kích thước quy định của rác cỡ lớn là 230cmx130cmx80cm.

Với những đồ vật to hơn kích cỡ này hãy liên hệ trực tiếp với c

ông ty thu gom vận chuyển rác được thị trấn chấp thuận

●Các loại sắt

quạt điện, xe đạp… 4.mỗi 1 vật phẩm hãy dán 1 tem vứt rác,với miếng tôn và chăn bông h

ãy gói gọn lại ở mức độ có thể cầm và ném bằng tay,

* tuy nhiên cần lưu ý　không bó chung rác cháy được và rác không ch

áy được

5.Tuyệt đối không vứt các đồ vật nguy hiểm

Các loại rác có thể vứt
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Cách phân loại - Vứt rác sử dụng trong gia đình     SHIRAKAWA CHOU
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Rác của nhà bếp ( các loại giấy gói bọc nilon, các loại hộp

nhựa tái chế )

Các chế phẩm từ cao su( trừ lốp xe ), các chế phẩm từ da,

nhôm, thú nhồi bông, ví, dày,miếng làm cơ thể dùng 1 lần,

tã giấy…

nước ép trái cây,bia,chai

rượu,nước tương,dấm,gia vị

…

Nước hoa quả,các loại đồ

uống dùng lon như bia…cá

c lon đựng thực phẩm

Ngoài các rác tài nguyên như

chai,lọ thì bóng đèn, cốc, cốc thủy

tinh…

chai đựng mĩ phẩm

Sắt vụn, thiết bị kim loại đ

iện nhỏ…

nồi-chảo

Các loại đồ nội thất gỗ, các

loại chăn, nệm…

※Ti vi (tinh thể lỏng - plasma ), 
tủ lạnh
tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy 
sấy khô các loại vải, không thể
vứt với tư cách là rác cỡ lớn.

hãy bán lại cho các cửa hàng đồ
cũ hoặc liên hệ với công ty thu 
gom rác được thị trấn cấp phép



● Các loại gốm sứ
1.Sử dụng túi thu gom chuyên dụng cho gốm sứ được thị trấn

quy định, trên túi ghi rõ tên tổ chức hoặc chủ hộ

2.Với gạch nung không được vứt bỏ với số lượng lớn

3.Chỗ thu gom là cùng với chỗ thu gom rác không cháy được

●các loại chai nhựa ●Thùng xốp - khay
1.Vào trước ngày thu gom đồ đựng rác sẽ được để sẵn ở nơi

thu gom rác hãy để rác vào đồ đựng được để sẵn đó vào

trước ngày thu gom theo quy định.

2. Tháo nắp và nhãn khỏi chai PET, rửa kỹ bên trong bằng

nước rồi vứt bỏ. không cần phải nghiền nát

3. Rửa sạch các khay xốp, và cắt hộp xốp thành các đĩa trước

khi vứt bỏ.

4.Chỉ được vứt khay làm bằng xốp

1.Chỉ với pin không sạc được có vứt vào đồ đựng chuyên dụng ở đ

iểm thu gom rác gần nhất

2.Các cửa hàng thu mua đồ cũ có thu mua lại pin có thể sạc đ

ược

1.Để rác cần vứt vào hộp chuyên dụng trước ngày thu gom rác

tại điểm vứt rác

2.với nhiệt kế thì chỉ được vứt nhiệt kế thủy ngân.

3.Với nhiệt kế điện tử đã sử dụng, có thể vứt như là đồ điện

gia dụng cỡ nhỏ

4. Với bóng đèn, rác từ thủy tinh không cháy được, các vật

dụng chiếu sáng(đèn phát sáng) sẽ vứt như đồ vật kim loại kh

ông cháy được.

5.với bóng đèn huỳnh quang và nhiệt kế, khi vứt cũng cố gắng

giữ sao cho không bị vỡ.

6.với bóng đèn huỳnh quang công nghiệp thì không được vứt.

　※ Bóng đèn huỳnh quang công nghiệp hãy liên hệ trực tiếp

với công ty xử   lý để được hướng dẫn

1.Với hộp sữa, cần rửa sạch bên trong và phơi khô, sau đó

mở ra và vứt vào thùng để chuyên dụng ở điểm thu gom rác

gần nhất

Tòa thị chính Shirakawa　Phòng Môi trường Xây dựng Phòng Môi trường　điện thoại　0574-72-1311
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Thiết bị đầu cuối điện thoại di động, thiết bị đầu cuối máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, đ

ầu đĩa DVD, v.v., kỹ thuật số

Trình phát âm thanh, điều khiển từ xa, cáp, từ điển điện tử, bảng điều khiển trò chơi di đ

ộng, âm thanh trên xe hơi

Dio, v.v.

28 mặt hàng theo sắc lệnh của chính phủ

　

※ Các thiết bị gia dụng nhỏ vừa với kích thước khe cắm (chiều dài 15 cm, 31 cm) sẽ đủ đ

iều kiện nhận.

Có thể được phục hồi ngay cả khi nó bị hỏng

C
á

c
 m

ặ
t h

à
n

g
 k

h
ô

n
g

 th
ể
 đ

ư
ợ

c
 th

u
 th

ậ
p

R
á

c
 k

h
á

c

Dùng túy chuyên dụng để thu gom các loại gốm sứ

※Tháo nắp và nhãn, rửa bằng

nước rồi vứt

※Chỉ với khay làm bằng xốp

Chất cháy / chất nổ, chất thải y tế và hóa chất nông nghiệp,

khung thép, tấm sắt, thiết bị nông nghiệp, tủ lạnh thương

mại, bồn tắm, đất và cát, bê tông, bóng bowling, vật liệu

phế thải, lượng lớn ngói lợp, két chống cháy gia dụng, tấm

thạch cao, Năng lượng mặt trời bình đun nước nóng, bình

chữa cháy, nồi hơi, xe máy, lốp xe, ắc quy, phụ tùng ô tô v

à xe máy (ghế ngồi, cản, đèn pha, v.v.)

5 thiết bị gia dụng, v.v.

Để biết thông tin về nơi xử lý những loại rác này, vui lòng li

ên hệ với đại lý hoặc "Bộ phận Môi trường, Bộ phận Xây

dựng và Môi trường, Tòa thị chính".

●Bóng đèn huỳnh quang và nhiệt kế thủy ngân đã

qua sử dụng

●Hộp sữa

Hãy vứt rác taị nơi chỉ định trước lúc 8h30 sáng của ngày thu gom rác theo lịch

●Ắc quy khô đã qua sử dụng　　　　dạng không phải là đồ

sạc

※Với đồ uống vànước 

tương, rượu mirin, dấm 
nước sốt... chỉ được vứt
với số lượng là 1 chai


