
沼南地域 ベトナム語

Dấu          trong lịch

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, 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)

Vui lòng tái chế đồ điện gia dụng loại nhỏ

Đĩa CD, DVD, chậu trồng 
cây, can nhựa, xô nhựa, 
v.v…

Mành tre, xô gỗ, chổi tre, 
nhánh cây, tấm ván 
(những vật vượt quá tiêu 
chuẩn của rác cháy được), 
v.v...

Thu gom theo từng loại
Lon nước uống, lon đựng 
thực phẩm, bình xịt (sử 
dụng hết chất chứa bên 
trong), v.v...

Bình đựng nước, bình đựng thực phẩm, v.v... Nồi, ấm nước, chảo rán, bàn ủi, dù, lò nướng 
điện, móc treo bằng dây kim loại, ống bơm, 
sản phẩm đồ điện loại nhỏ, v.v...
* Các vật có tổng 3 cạnh dưới 1 mét

Quần áo cũ (áo sơ mi, bộ com lê, 
quần, áo len, áo khoác jumper, đồ 
lót), ga trải giường, chăn, rèm cửa, 
đệm ngồi (bên trong là cotton), v.v....

Giấy báo, thùng các tông, tạp chí, 
giấy tạp, hộp giấy (mở ra và rửa 
bên trong)

Trung tâm vệ sinh Shirasagi

☎04-7193-5389
Từ thứ hai ~ thứ bảy: 8 giờ 30 ~ 17 giờ 15

Thời gian tiếp nhận đăng ký

■ Cách đăng ký thu gom rác 
cồng kềnh

Băng video
Băng cát-sét

Rác nhà bếp

Lá rụng, cỏ

Các loại đồ đựng bao bì 
bằng nhựa có vết bẩn

Nếu nhiều thì có thể buộc lại 
bằng dây

Rác thừa sau khi nấu ăn, cơm 
thừa, vỏ trái cây, vỏ trứng, đũa 
dùng một lần, vỏ sò, v.v...

Cho vào túi rác quy định

Túi đựng thực phẩm đóng gói, 
túi nhỏ đựng nước tương và mù 
tạt, v.v... 

Các loại đồ nhựa
Các loại thủy tinh, đồ sứ Cốc, gương, chai lọ mỹ phẩm, 

đĩa, chén bát, chậu cây, thủy 
tinh chịu nhiệt, v.v....

Giày dép, túi xách, ống vòi, v.v...

Thảm (độ lớn dưới 6 chiếu tatami), 
giấy bạc gói thức ăn, gấu bông, nệm 
(bên trong là dạng xốp), v.v...

Sản phẩm da, cao su

Khác
Các loại sản phẩm bằng gỗ

Tháo nắp đậy và nhãn chai ra, rửa sơ sau đó đập bẹp chai 
trước khi bỏ vào lưới thu gom

Biểu thị bằng dấu này

Khăn giấy, hình ảnh, giấy tráng bạc - 
vàng, giấy tráng vinyl, băng keo, giấy 
than, miếng giữ ấm dùng một lần, tã 
(phải xử lý phần chất thải), băng vệ 
sinh phụ nữ, v.v...

Buộc bằng dây đối với nhánh cây có độ dài tối đa 50 
cm, độ dày tối đa 2 cm

Buộc bằng dây đối với khoảng 5 tấm ván gỗ có 
độ rộng tối đa 20 cm, độ dài tối đa 50 cm, độ 
dày tối đa 2 cm

Làm đông cứng dầu ăn, hoặc 
thấm bằng giấy

Làm ráo nước rác nhà bếp thật 
kỹ

* Nếu tổng 3 cạnh của tấm ván - nhánh cây dưới 1 mét dựa theo tiêu chuẩn trên thì phân loại là 
rác không cháy được

Phân loại nắp đậy và nhãn đã tháo ra 
như rác bằng nhựa

Gói các vật nguy hiểm như dao kéo bằng giấy, 
v.v... và ghi rõ vật bên trong.

Cho vào loại túi có thể nhìn thấy bên trong 
rồi buộc miệng túi lại trước khi vứt

Những vật dưới 
6 chiếu tatami 
và có thể gấp 
gọn lại

Rửa sơ bên trong Tháo nắp và rửa sơ bên trong
Cho vào loại túi có thể nhìn thấy bên 
trong để tránh bị ướt vào ngày mưa 
trước khi vứt

* Về nguyên tắc, 1 lần đăng ký chỉ được 3 món đồ
Đối với các liên hệ yêu cầu và đăng ký của người khuyết tật 
như khiếm thính, v.v..., vui lòng liên hệ đến trung tâm vệ 
sinh Shirasagi.
Trung tâm vệ sinh Shirasagi    FAX: 04-7160-8989

Phân chia theo từng loại và buộc 
lại bằng dây

Bật lửa đã sử dụng hết, các loại dao kéo, pin khô, nhiệt kế 
thủy ngân đo thân nhiệt, máy đo huyết áp thủy ngân, đèn 
huỳnh quang, v.v...

Giấy vụn, v.v... 
không phải rác 

tài nguyên

Nhánh cây, tấm ván

Các loại lon rỗng Các loại bình rỗng các vật có bộ phận kim 
loại từ 50% trở lênCác loại kim loạiCác loại quần áo cũ, vải cũ, v.v... Các loại giấy cũ

Cách phân loại và vứt rác
(Khu vực Shonan)

Vui lòng bỏ vào túi quy định (bán trong 
suốt) và buộc miệng túi lại trước khi vứt.

Vui lòng bỏ vào túi quy định (màu hồng) và 
buộc miệng túi lại trước khi vứt.

Những vật có tổng 3 cạnh dưới 1 mét thì bỏ 
vào “rác không cháy được”. Những vật lớn 
hơn 1 mét được xem là “Rác cồng kềnh”.

Cho vào loại túi có thể nhìn thấy bên trong 
rồi buộc miệng túi lại trước khi vứt

Cho vào lưới thu gom chuyên dụng có sẵn ở 
các điểm tập kết rác
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Dấu          trong lịch

■ Về nguyên tắc, là những vật có tổng của 
3 cạnh (chiều dài, chiều ngang, chiều 
cao) phải từ 1 mét trở lên

■ Vì rác cồng kềnh không thể vứt tại điểm 
tập kết rác, nên cần xử lý theo cách bên 
phải.

Cho vào loại túi có thể nhìn 
thấy bên trong rồi buộc 
miệng túi lại trước khi vứt

Nhãn Nắp chai

① Đăng ký thu gom tại trung tâm vệ sinh Shirasagi
② Ngày thu gom sẽ được quy định khi đến đăng ký
③ Mua phiếu xử lý rác cồng kềnh vào trước ngày thu 

gom. (1 món đồ là 880 yên (đã gồm thuế))
④ Dán phiếu xử lý vào rác cồng kềnh và để phía trước 

nhà trước 8 giờ sáng của ngày thu gom.
* Tham khảo mặt sau để biết thông tin về cửa hàng bán 

phiếu

Có thể trực tiếp mang đến trung tâm vệ 
sinh Shirasagi. Tham khảo mặt sau để biết 
thêm chi tiết.

Nơi liên hệ

* Vui lòng chú ý để không nhầm lẫn số điện thoại. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của thành phố Kashiwa (http://www.city.kashiwa.lg.jp).

Về thu gom rác

Về cách phân loại và vứt rác/Điểm tập kết rác

Trung tâm vệ sinh Shirasagi

Ban dịch vụ môi trường

☎ 04-7193-5389

☎ 04-7167-1139

FAX  04-7160-8989

FAX  04-7163-3728

Vứt chai lọ mỹ phẩm như rác không 
cháy được

3 lần/
tuần

1 lần/
tuần

2 lần/
tháng

1 lần/
tuần

2 lần/
tháng

1 lần/
tháng

Dấu         trong lịch
(cũng có thể bỏ vào ngày
có dấu         )

Dấu         trong lịch

Dấu          trong lịch Dấu         trong lịch

Loại bỏ hết khí 
gas bên trong

có phí

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

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

Mút xốp (Nếu túi không vừa, 
có thể dùng dây cột lại rồi vứt)

Nghiêm cấm việc lồng hai túi 
vào nhau.
Cho trực tiếp vào túi quy địnhVật có dấu Pura

Hãy kiểm tra nếu không chắc

Q．Có dấu “          ” không?

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

Các loại rác đồ nhựa

Rác không cháy được

Rác cháy được

Q．Có phải là sản phẩm bằng nhựa không?
Phải Không phải

Phải Không phải

Phải Không phải

Phân loại theo chất 
liệu, hình dạng


