
■ Ngày đổ: Xem Lịch đổ rác cho các hộ gia đình ■
 (Phát vào tháng 3 hằng năm) nên mong mọi người giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

■ ■
■ ■ Về  xử lý xác chó mèo：Chủ nuôi hoặc chủ nhà/chủ đất chịu trách nhiệm xử lý
■

Cách vứt

(Vỏ nghêu sò, măng, vỏ măng, xương lớn của cá/gà, …)

⑨ ●Thùng có khoảng không hình ống hút tại mặt cắt

●Ca-ta-lô, phong bì

⑳

●Các loại tủ, bàn,giá để đồ bằng gỗ,…

●Xe đạp, lò

●Bàn ghế bằng kim loại,…

Rác
cháy
 được

① Rác cháy được

●Các loại chai đựng gia vị, nước uống dinh dưỡng

Bảng phân loại rác hộ gia đình

Tháng 4 năm 2017

Quản lý：Khu vực đổ rác được quản lý bởi cơ quan có trách nhiệm Địa chỉ giải đáp thắc mắc

Xin liên lạc văn phòng môi trường sống nếu bạn gặp khó khăn khi phân loại 0994321297（ĐT tr ực tiếp）

Phân loại Các loại rác chính Quy định về cách đổ rác (chú ý) Thời gian đổ

Trung tâm vệ sinh Tarumizu

Thời gian: Muộn nhất là 08:30 sáng Về việc ghi tên：Ghi tên họ đầy đủ lên túi rác được chỉ định. Túi không danh tính sẽ bị bỏ lại 0994323100（ĐT tr ực tiếp）

Địa điểm: Chỗ đổ rác quy định của từng khu phố Phòng môi trường sống Tarumizu

Lon rỗng

●Sản phẩm bằng da/cao su
(Túi xách, găng tay,bóng, vòi cao su, giày ủng,…)
●Các loại vải/sợi không thành tài nguyên

Tuần 1 lần

(Giấy vụn, cốc/đĩa giấy, ảnh, thiệp, hóa đơn ) ※Dây dài như vòi cao su…thì phải cắt để từ 50cm trở
xuống●Rác thải cần xử lý vệ sinh,…

(Tã giấy, Phân vật nuôi, Băng vệ sinh, Răng giả, Tàn/đầu lọc
thuốc lá, Chất hút ẩm...）

(Thảm lót xe, thú nhồi bông, thảm ngồi, chăn ga gối đệm, rèm
cửa, quần áo, tất, găng tay,khăn trải giường đã dùng …) ※Ngoài ra, rác không cho vừa túi sẽ được tính là rác

quá khổ và phải mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh thà
nh phố

(Đèn lồng（Nếu phân loại được thì cho qua rác tài nguyên）, Phá
o hoa (pháo chưa sử dụng làm ẩm bằng nước))
●Rác thải không thể đổ với tư cách là rác tươi

●Giấy không thành tài nguyên (ướt, bẩn, đã qua gia công)

●Hoa cỏ, lá rơi, cành cây, tre trúc, gỗ thừa,… ※Với rác như cành cây, phải điều chỉnh bề rộng 15cm
độ dài 50cm trở xuống xong cho vào túi vứt. Hoặc bó lại
thành bó rồi đem đến trung tâm vệ sinh thành phố.
Trường hợp không cho vào túi  không bó lại thì phải
mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh khu Kimotsuki (Đ
T: 0994630168)   (có mất phí)

●Sản phẩm nhựa không có khả năng tái chế
(Băng đĩa, lược, chất làm đông, miếng rửa bát )

●Tất cả lon có mác スチール(thép)・アルミ(nhôm)
(Lon thức ăn cho thú cưng ・Lon bánh kẹo・Lon sữa.vv..)

Tháng 1 lần
●Bật lửa (đã dùng hết), bóng đèn tròn vỡ,bóng huỳnh quang…

Rác tươi ③ Rác tươi ●Đồ ăn thừa, vụn thức ăn,rau….
 ※Không cho vừa thì vứt vào rác cháy được

※Để ráo hẳn nước,không để lẫn dị vật như túi nilon...
Tuần 3 lần

※Đồ to cần cắt xuống 5cm đổ lại. Vật tròn thì cần làm bẹp

Rác không
 cháy được ② Rác không cháy được

●Các loại gốm, thủy tinh, kính,bình vỡ, lọ bẩn,gương,… ※Những đồ bị vỡ cần bọc giáy báo cẩn thận, viết lên đó
chú ý như「危険(nguy hiểm)」rồi mới cho vào túi chỉ đ
ịnh đem vứt

※Rửa sạch bên trong
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Lon

Tháng 2 lần

⑩ Báo/Tờ rơi ●Giấy báo, tờ rơi dạng gập
※Giấy báo thì 2 lần 1 tháng có thể vứt vào
ngày thu rác tài nguyên tại tr ạm đổ rác

※Giấy ướt không thể tái chế được nên nếu vào ngày
mưa và trạm rác không có mái thì phải vứt vào ngày tiếp⑪

(Nắp dán mỳ hộp, hộp rượu hay nước hoa quả mặt trong là nhôm,…)

※Để nguyên nhãn, tháo nắp.
Nắp vứt vào giỏ đựng chế
phẩm kim loại⑦ Chai trong suốt ●Các loại chai không màu trong suốt

⑧ Các loại khác ●Các loại chai màu khác những loại ghi trên
※Phân loại theo màu chai

 （Chai trong）　  （Khác）

Thường xuyên

⑤ Chai tái sử dụng ※Các loại khác thì xuống
mục dưới

④

※Rửa sạch bên trong

⑥ Chai màu nâu

※Bó từng loại lại rồi mới đem vứt

⑫ Giấy copy ●Giấy copy, giấy tái chế, giấy thô

⑬ Hộp giấy ●Những hộp giấy có kí hiệu bên cạnh
※Tại chi nhánh hợp tác của siêu thị cũng thu thập loại rác này

※Cắt xong mở hộp giấy ra, rửa qua đóng thành sập rồi vứt

※Cần gỡ băng dính hay ghim kim loại còn dư lại xong
mới đem vứt

●Chai bia, rượu nội, chai màu
xanh    lá hoặc nâu có dán nhãn

Giỏ đựng chuyên
dụng（Màu xanh）

（Chai tái sử dụng）　（Chai nâu）
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⑯ Chai nhựa
●Các vật phẩm có kí hiệu PET1

●Khay trắng, khay màu, đồ xốp

Giấy gói, bao bì ●Các loại giấy, bao bì có kí hiệu bên cạnh

G
i
ấ
y

Thùng/hộp giấy

Tạp chí/ giấy cũ
●Sách, sách giáo khoa, tạp chí, truyện tranh

●Tờ quảng cáo, lịch

⑭

⑰
Các loại bao bì
nhựa

●Các vật phẩm có kí hiệu bên cạnh

※Vật liệu nilon bám dính phải gỡ ra rồi mới đem vứt

⑮ Các loại giấy khác

●Các loại không có kí hiệu giấy bên trên
(Vụn máy cắt giấy, thiệp, danh thiếp, hóa đơn, giấy vệ sinh, lõi
màng bọc thực phẩm....) ※Rửa sạch phơi khô xong mới đem vứt。
●Các loại giấy kết hợp nhôm hoặc nilon

Thư  ờng xuyên
※Tháo nhãn tháo nắp
rửa sạch xong mới vứt

(Nước ngọt, nước tương, mirin, giấm ăn, giấm gia vị,
sốt salad (loại không dầu)

※Nếu bị bẩn cần rửa sạch phơi khô xong mới vứt

Tháng 2 lần

※Nhãn và nắp của chai nhựa thuộc
hạng mục bao bì nhựa
※Đồ xốp không cho vừa túi cần buộc lại bằng dây rồi vứt

⑱ Các loại nhựa khác
●Các vật phẩm không có kí hiệu nhựa như trên

※Hộp đựng quần áo nếu không cho vừa túi thì phải tự
mang đến trung tâm vệ sinh thành phố

(Đĩa thìa nhựa, ống hút, , xô, chậu rửa mặt,nắp bồn tắm, đĩa
CD/DVD, đồ chơi,thùng giữ lạnh túi hút chân không chăn
mền,bút,…)

(Túi bóng, túi đựng đồ ,nhãn nắp chai nhựa, chai dầu ă
n, nước rửa, thuốc tẩy, dầu gội)

⑲ Quần áo ●Đồ đã giặt với kích cỡ từ khăn tay trở lên ※Cúc/khóa để nguyên không cần tháo ra

●Ô, giấy bạc, nắp nhôm, mắc quần áo bằng kim loại ※Ô thì chỉ cần để nguyên vào giỏ đựng
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㉒ Bóng đèn ●Bóng đèn tròn, đèn tuýp, nhiệt kế thủy ngân
※Bóng bị vỡ sẽ được tính là rác không cháy được

※Có thể dùng giấy ở mục ⑭ để bọc xong vứt

㉓

K
im
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ạ
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ạ
p Bình xịt, bình ga du

lịch

㉔ Dầu mỡ tempura ●Dầu mỡ dùng cho chế biến đồ ăn
※Nhất định phải loại bỏ hết tạp chất rồi mới đổ vào

Thường xuyên

㉑ Đồ kim loại
●Các loại đồ dụng kim loại trong bếp,nồi, dao, đinh, dây ,nắp kim loại ※Cho vào giỏ đựng đồ kim loại 「金属類」 của trạm rác

㉕ Đồ điện
●Phích, đài, máy sấy, quạt, lò vi sóng, máy chơi game ※Không được vứt đồ điện gia dụng hạng 4 (ti-vi, tủ

lạnh, máy giặt, điều hòa) và máy tính. Nếu có pin thì thá
o ra vứt như ở mục ㉓●Máy hút bụi, điện thoại,máy tính, nồi cơm điện, đồng hồ, máy in,…

Pin ●Pin khô, pin sạc ※Không cho thứ gì khác ngoài pin

※Nhờ đến các công ty chuyên môn xử lýRác thải y tế, hóa chất lây nhiễm, dược phẩm, vật liệu nhà kính trong đánh cá/nông nghiệp, thuốc trừ sâu, lưới đánh cá.

Dầu thải, sơn, bình chữa cháy, chất kết dính, can/thùng dầu 18L, đất đá và các loại chất thải công nghiệp khác

Từ CN ～Thứ 6
（Nghỉ thứ 7 và

Tết）㉗
Rác quá khổ

không cháy được

Các loại rác thành phố
 không thể thu gom

Đồ điện gia dụng hạng 4 (Ti-vi, tủ lạnh (gồm cả tủ đông, máy giặt (tính cả máy sấy quần áo), điều hòa) thì phải nhờ các cửa hàng thu mua đem đi hộ
Trường hợp cửa hàng thu mua không xử lý được, có thể nhờ các nhà thầu thu gom rác được cấp giấy phép của thành phố Tarumizu hoặc tự mình đem đến nơi chỉ đ
ịnh. Chi tiết xin liên hệ địa chỉ ghi dưới đây
Nhóm A: Công ty Mochimasu (Kamitakakumachou 470, Kanoya) ĐT: 0994452690　Nhóm B: Công ty vận chuyển Kurume (Nagadoudachou 750-17, Kanoya) ĐT: 0994416251

Máy tính (Máy để bàn, máy xách tay, máy màn hình tinh thể lỏng, máy thường) thì nhà sản xuất thu gom và tái chế (Mất phí tái chế)
Rác thải chung liên quan đến kinh doanh (Các loại phế phẩm (rác) từ hoạt động của các nhà máy, công xưởng, cửa hàng) thì phải nhờ đến các nhà thầu thu gom rác
có giấy phép của thành phố Tarumizu (Mất phí)
Phế phẩm công nghiệp (các loại rác thải xây dựng như gỗ thừa, bê tông, gạch, thiếc, đá phiến, thạch cao, vật liệu cách nhiệt,... )
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㉖
Rác quá khổ
cháy được ※Xin hãy mang đến

trung tâm vệ sinh thành
phố (Miễn phí)

●Chăn mền, thảm thường, thảm điện※Không được bị ẩm ướt Trường hợp không tự trực tiếp mang đi được thì phải li ê
n lạc các nhà thầu được cấp phép thu gom rác (Mất phí)
Địa chỉ：小野商店 (Cửa hàng Oonou) 0994350002
大隅産業 (Công ty CN Oosumi) 0994325738　光洋
(Kouyou) 0994324779
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●Bình xịt côn trùng, keo xịt tóc
●Bình ga du lịch

※Bắt buộc phải dùng hết nhẵn mới được đem vứt
※Xin hãy liên hệ phòng môi trường nếu vỏ bình trong tì
nh trạng bị han rỉ gây nguy hiểm

Không được cho các loại dầu khác như dầu nhờn, dầu động cơ 


