
Tháo pin (kể cả pin sạc) khỏi thân chính của thiết bị 
và phân loại chúng như rác có hại

柏市指定家庭用ごみ袋

COMBUSTIBLE GARBAGE
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Từ 30cm  trở xuống

Từ 20cm 
trở xuống

使用済み使用済み

Xử lý chất thải trong tã giấy rồi cho vào túi quy định

Để nguyên trong vỏ bỏ vào túi rác quy định
Cũng có thể buộc lại bằng dây trong trường 
hợp số lượng nhiều

Làm ráo nước 
hoàn toàn

Dầu ăn bỏ vào túi rác quy định sau khi đã 
làm cô đặc hoặc thấm vào giẻ lau

Đối với thảm, không cuộn tròn mà hãy 
gấp lại, hoặc cắt trước khi vứt

Dùng dây buộc chặt các nhánh cây 
thành bó có đường kính khoảng 
20 cm rồi giữ nguyên để vứt. 
(Vui lòng dán giấy và ghi chú lại 
với những cây có gai)

Đối với cỏ, lá rụng trong vườn, hãy giũ 
sạch đất, cho vào loại túi quy định cho 
“rác cháy được” trước khi vứt

Nhánh cây có độ dài tối đa 30cm, độ dày tối đa 5cm, cỏ và lá cây rụng trong 
vườn, v.v...

Cho đồ điện gia dụng loại nhỏ như điện thoại di động, máy cạo râu, máy chơi game, v.v…(các vật có thể bỏ vừa vào miệng thùng thu 
gom có kích thước 30 cm x 15 cm) vào thùng thu gom đồ điện gia dụng loại nhỏ đã qua sử dụng được đặt ở 18 điểm trong thành phố
* Trường hợp không thể mang đến thùng thu gom chuyên dụng, hãy tháo pin thiết bị và phân loại phần thân chính như “rác không cháy 
được”, pin như “rác có hại” (Tham khảo mặt sau để biết thêm chi tiết)

Giấy vụn, v.v... không phải là rác tài nguyên
Rác nhà bếp

Các loại đồ gia dụng cỡ nhỏ

Vui lòng tái chế đồ điện gia dụng loại nhỏ

Các loại đồ nhựa Các loại đồ thủy tinh, sành sứ

Băng video
Băng cát-sét

Rác cây cỏ Các loại đồ đựng bao bì bằng nhựa bị bẩn

Rác không cháy được về nguyên tắc là 
dưới 1,2 m. Lớn hơn 1,2 m được xem là 
rác cồng kềnh (cũng có trường hợp 
ngoại lệ)
* Tham khảo trường hợp ngoại lệ theo 
dưới đây và buộc về rác cồng kềnh

Những vật có thể thu gom 
vào loại rác không cháy 
được cho dù có kích thước 
từ 1,2 m trở lên
Gương lớn, ván trượt tuyết, 
v.v...

Không có túi 
quy định

Ứng dụng và bảng phân 
loại rất tiện lợi!
⇒ Chi tiết tham khảo bề 

mặt lịch

Vật không rõ cách 
phân loại

柏市指定家庭用ごみ袋

PLASTIC (ITEMS WITH THIS MARK) 
容器包装プラスチック類

Vật có dấu Pura
柏市指定家庭用ごみ袋

PLASTIC (ITEMS WITH THIS MARK) 
容器包装プラスチック類

Những vật thuộc đối tượng rác cồng kềnh không phân 
biệt kích thước
Nệm có lò xo, ghế sofa, đàn organ, đàn organ điện tử, ghế mát-xa, 
giàn phơi quần áo, máy tập thể dục kiểu cưỡi ngựa, v.v...

Chăn nệm .... (Xếp tối đa 3 cái thành 1 bó)
Đệm ngồi .... (Xếp tối đa 5 cái thành 1 bó)

Những vật thuộc đối tượng rác cồng kềnh nếu 1 cạnh có kích thước 
từ 1,2 m trở lên
Tủ, bàn ăn, tủ chén, v.v...
* Có trường hợp mất một ít thời gian để đến thu gom do tình 

trạng quá tải tắc nghẽn
 Cũng có thể mang trực tiếp đến Trung tâm vệ sinh
 Tham khảo mặt sau để biết thêm chi tiết.

① Nơi ủy thác tư nhân

Bình xịt và bình ga 
nhất định phải sử 
dụng hết, cho vào túi 
thu gom và không 
được đục lỗ

Mở ra rửa và hong khô 
trước khi vứt

Vật mà thú nuôi đã sử dụng, các 
sản phẩm được gia công may chần 
bỏ vào rác không cháy được.

Thùng các-tông

Biểu thị bằng dấu này

Không vứt vào những ngày có mưa Không vứt vào ngày có mưa

Rửa sơ, đập bẹp bằng chân 
và bỏ vào túi thu gom

Các loại giấy cũ Các loại quần áo cũ, vải cũ

Các loại bình rỗng Các loại lon rỗng

Các loại 
mút xốp

Túi nhựa, màng 
bọc, lưới

Các loại hộp, 
cốc, khay

② Mua “Phiếu xử lý rác 
cồng kềnh”

Rác cồng kềnh 1 phiếu 

1.100 yên (đã gồm thuế)
Mua phiếu tại “Cửa hàng bán 

phiếu xử lý rác cồng kềnh”.

③ Dán “Phiếu xử lý”

Điền những mục cần thiết 
trên “Phiếu xử lý rác cồng 
kềnh” và dán chặt vào rác 
cồng kềnh.

④ Vứt rác trước nhà

Đặt rác ở trước lối ra vào đối 
với những căn nhà riêng biệt, 
đặt rác ở gần lối vào tầng 1 
đối với căn hộ - phòng chung 
cư, v.v... trước 8 giờ 30 phút 
sáng.

Chai, nắp, ống làm 
bằng nhựa

Chai PET

Hộp giấy
(mặt bên 
trong màu 
trắng)

Tạp chí, giấy tạp
(giấy gói, hộp rỗng, v.v...)

Rửa sơ và bỏ vào túi thu gom

Buộc lại bằng dây theo từng danh mục

Hãy kiểm tra nếu không chắc

Không bỏ vào túi nhựa Không buộc bằng băng keo

Nắp và nhãn chai bỏ vào loại 
rác đồ đựng bao bì bằng nhựa.

Giấy báo
(bao gồm cả tờ rơi quảng cáo)

Bỏ các loại giấy tạp nhỏ, 
chẳng hạn như giấy ghi chú, 
v.v... vào trong túi giấy rồi 
buộc lại bằng dây

Q. Có dấu “             ” không?

Q. Vết bẩn có thể rửa sạch bằng nước không?

Các loại đồ đựng bao bì bằng nhựa

Phải Không phải Rác không cháy được

Phải Không phải Rác cháy được

Q. Có phải là sản phẩm làm bằng nhựa không?

Phải Không phải Phân loại theo chất 
liệu, hình dạng

Tìm kiếm "Rác cồng kềnh của Thành phố Kashiwa" để biết thêm về việc tiếp nhận qua mạng Internet. Hoặc tham khảo thông tin tại URL (https://kashiwa.sodai.jp).
Đối với các thắc mắc và đăng ký của người khuyết tật bị khiếm thính, v.v..., vui lòng đăng ký qua FAX hoặc qua mạng Internet. Ban dịch vụ môi trường  FAX 04-7163-3728

Cấm lồng hai lớp túi rác. Bỏ rác vào túi rác quy định

Bình lọ mỹ phẩm, bình ngâm rượu trái 
cây và bình ngâm đồ chua bỏ vào rác 
không cháy được

Pin (kể cả pin sạc), thân chính của thuốc lá nung 
nóng/thuốc lá điện tử, pin sạc dự phòng, nhiệt kế 
thủy ngân đo thân nhiệt, máy đo huyết áp thủy 
ngân, đèn huỳnh quang, bật lửa đã sử dụng hết, v.v...

Rác độc hại bỏ vào loại túi có thể nhìn thấy bên 
trong theo từng danh mục, và vứt tại điểm tập 
kết rác tài nguyên

Đèn sợi đốt, đèn LED bỏ vào rác không cháy được

Có thể buộc lại bằng dây 
trong trường hợp không 
bỏ vào túi rác

Chai PET bỏ vào rác tài nguyên

(Bao gồm chăn, rèm cửa)

Cột lại bằng dây

Cách phân loại và vứt rác (Khu vực Kashiwa)
* Vui lòng không đặt chồng lên rác loại khác đối với ngày thu gom từ 
2 loại rác trở lên.

Vui lòng vứt rác trước 8 giờ 30 sáng vào ngày thu gom tại 
điểm tập kết rác

Thu gom 
theo từng 
loại
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Dấu          màu 
xanh lá trong 
lịch

2 lần/
tháng
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Thu hồi chung với 
ngày thu gom rác 
tài nguyên

2 lần/
tháng

Các vật có hơn một nửa là làm bằng 
kim loại (tối đa là có trọng lượng 30kg 
và chiều dài 3m)

Đối với các loại kim loại lớn (trên 30kg 
hoặc hơn 3m), hãy yêu cầu Hiệp hội 
kinh doanh tài nguyên tái chế thành 
phố Kashiwa thu gom.

Ghi rõ trên yên xe xe đạp (xe một bánh, 
xe ba bánh, xe lăn, xe trượt scooter) là 
“資源品” (shigen-hin, rác tài nguyên)

Các loại kim loại
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Dấu          màu 
vàng trong lịch

1 lần/
tuần

Vứt bằng túi rác 
quy định
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Dấu          màu 
đỏ trong lịch

2 lần/
tuần
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Dấu         màu 
xanh trong lịch

2 lần/
tháng

(có phí)
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Vứt bằng túi rác 
quy định

Vứt bằng loại túi có thể nhìn thấy bên 
trong

Có thể sử dụng túi mua sắm của siêu thị 
màu trắng đục

Sản phẩm làm bằng vải, sản phẩm da 
thuộc không phải rác tài nguyên

Trường hợp vứt bỏ các loại đồ thủy tinh, sành sứ, hãy 

ghi chú lên túi đựng rác “ワレモノ(Đồ dễ vỡ)”

Đăng ký qua điện thoại hoặc Internet đến “Công 
ty cổ phần Yamamoto Sangyo” (Đặt trước)

☎04-7132-1878
Thời gian tiếp nhận: 
Thứ hai ~ Thứ bảy

8 giờ 30 phút ~ 17 giờ

柏地域 ベトナム語


