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Nên biết!!

Quy tắc rác thải

Cần phải phân loại để tái
chế những đồ vật có thể
sử dụng như là nguyên
liệu
Ⓒ磐田市

Để giữ cho phố xá sạch sẽ, thành phố Iwata đã ban hành những luật liên quan đến
rác thải

Trang 3〜8

Phân loại rác
Hãy phân loại ra thành 9 loại.

① Rác cháy ② Bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa ③ Lon rỗng ④ Chai rỗng ⑤ Chai nhựa PET
⑥ Dầu ăn phế thải ⑦ Vật dụng kim loại / đồ điện cỡ nhỏ ⑧ Rác độc hại ⑨ Rác chôn lấp

Ghi tên khu vực (tên căn hộ) và họ tên lên túi chỉ định và vé thu gom
Quý vị hãy cẩn thận ghi tên
khu vực (tên căn hộ, v.v...)
và họ tên

Tên khu vực

Tên

(tên căn hộ, v.v...）

Ngày bỏ rác
Hãy bỏ vào ngày đã được quy định của lịch thu gom rác gia đình.

Giờ bỏ rác
Hãy bỏ rác ra trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Địa điểm bỏ rác
Hãy bỏ ra nơi để rác đã được quy định ở từng khu vực.
Những rác không tuân thủ theo quy định sẽ bị
dán “Tem yêu cầu” và không được thu gom đi.
● Không có ghi họ tên và khu vực
● Chưa được phân loại đúng
● Ngày bỏ rác không đúng
Rác bị để lại, quý vị hãy sửa và bỏ lại cho đúng

Làm phiền
người quản lý
nơi để rác.

Rác bị dán tem yêu cầu và bị để lại

Tem yêu cầu
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Cấm lấy rác nguyên liệu mang đi

Liên hệ / Ban chính sách rác TEL.0538-37-4812

Việc lấy rác mang đi ra khỏi nơi để rác là bị cấm theo “Điều lệ về việc hợp lý
và giảm số lượng rác thải của thành phố Iwata”

Việc vứt rác trái phép là phạm tội

Liên hệ / Ban môi trường TEL.0538-37-2702

Việc vứt rác trái phép là vi phạm “Luật về xử lý và làm sạch chất thải”, và có
thể bị xử phạt.
(Phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền đến 10 triệu yên)

Khi chó hoặc thú cưng v.v. chết

Liên hệ / Ban môi trường TEL.0538-37-2702

●Nếu nhờ cơ quan hành chính của thành phố thiêu xác thì quý vị hãy cho thú cưng vào trong thùng carton
v.v. và mang đến Ban môi trường hoặc Ban đời sống cư dân ở các chi nhánh của tòa thị chính.
Chúng tôi sẽ thiêu chung.
Ngoài ra, tro cốt sẽ không trả lại cho chủ nuôi.
Chi phí thiêu: 4.400 yên (thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2020)
Thời gian tiếp nhận: từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30~17:15.
※Vào ngoài giờ làm việc của ngày thường và ngày nghỉ thì quý vị hãy mang đến phòng
trực của tòa thị chính hoặc của các trụ sở chi nhánh.
Những vật cần mang theo: Những người đã đăng ký chó thì hãy mang theo sổ chó
cưng / Thẻ đăng ký chó nuôi / Phiếu chứng nhận đã tiêm chủng (của năm mới nhất).
Hãy nộp giấy báo tử của chó.

Hãy sinh hoạt giảm rác thải!
Hãy cố gắng sinh hoạt giảm rác thải để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên giới hạn.
Hãy mang theo túi của mình
khi mua sắm và từ chối túi
mua sắm.

Hãy chọn những sản phẩm
mà có thể thay thế phần ruột
bên trong.

Đối với rác thực phẩm thì hãy
vắt “chặt” để loại bỏ nước.

Đừng mua quá nhiều nguyên
liệu thực phẩm.

Hãy sử dụng hết nguyên liệu
thực phẩm.

Hãy ăn hết đừng chừa
nguyên liệu thực phẩm lại.
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Rác cháy

2 lần
1 tuần

Tối đa 2 túi chỉ định màu
xanh lá cây, 2 túi hoặc 2 bó
rác cây, gỗ

Cách bỏ rác cháy
①Mua túi chỉ định
(màu xanh lá cây)

②Bỏ rác cháy vào và buộc
miệng bao lại

Có bán tại siêu thị hoặc
cửa hàng bán lẻ thực
phẩm và thuốc v.v.
Kích cỡ của túi chỉ định rác cháy

Kích cỡ có thể bỏ ra nơi để rác
20
cm

Ghi tên khu vực
(tên căn hộ v.v.)
và họ tên

Đặc biệt lớn
(45ℓ)

Lớn (30ℓ)

Trung (15ℓ)

50cm

Nhỏ (6ℓ)

③Đem ra nơi để rác
vào ngày bỏ rác
cháy

●Những đồ vật không cho lọt vào túi chỉ định được
nhưng có thể cắt ngắn dưới 50 cm
①Mua vé thu gom

②Cắt ngắn dưới 50cm, dán vé thu
gom lên
Cành cây
Ghi tên khu vực (tên
căn hộ, v.v...) và họ tên

1 tờ có 8 phiếu
thu gom

Chăn

Nơi để rác

Những đồ vật vận chuyển trực tiếp đến Sở vệ sinh (Clean Centre) thành phố Iwata

Trang 15

Chú ý! Không thể bỏ ra nơi để rác.
②Sản phẩm bằng nhựa không nằm trong
túi rác cháy

①Những đồ vật có kích cỡ
vượt quá 50cm
Tủ ngăn kéo
※Ngoại trừ kim
loại, kính, gương
soi

Thùng đựng quần áo bằng nhựa v.v.

Đồ nội thất bằng gỗ v.v.

※Có tính phí

Đến Sở vệ sinh thành
phố Iwata

Các loại rác cháy
■Rác nhà bếp

■Giấy vụn, bỉm,
tả giấy

Rác thực phẩm, vỏ sò v.v.

■Vải / quần áo

Loại bỏ hết nước

Giấy vụn

※ Các loại quần áo cũ thì cố gắng đưa đến
trạm tái chế đến mức có thể ⇒ Trang 13

Chất bài tiết thì bỏ vào nhà vệ sinh

Bỉm, tả giấy

■Rác cây, gỗ

Cắt nhỏ dưới 50cm

Thảm trải nền nhà,
rèm v.v.

Quần áo dơ bẩn v.v.

Cỏ
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Nhánh cây, lá rụng

Các loại rác cháy
■Sản phẩm làm bằng nhựa （Những đồ vật không có ký hiệu nhựa “

”）

Đồ chơi sử dụng điện, pin thì cho
vào “Vật dụng kim loại / đồ điện
cỡ nhỏ”

Đồ chơi bằng nhựa

Miếng bọt biển

Chậu trồng cây / xô

Băng cát sét
Băng video
(bao gồm hộp)

CD/ DVD
(bao gồm hộp)

Bàn chải
đánh răng

Dây đai dùng để đóng gói
Dây nylon

■Sản phẩm bằng da, sản phẩm bằng cao su

Những đồ vật không thể
lấy được kim loại ra là
“Vật dụng kim loại / đồ
điện cỡ nhỏ”

Ống hút

Lá nhựa balan

Những đồ vật có ký hiệu nhựa “
” và dù
rửa sơ cũng không thể làm sạch vết bẩn

(Ví dụ) Các loại ống tube như đồ đựng mayonnaise, kem đánh
răng v.v.

Cắt nhỏ dưới
50cm

➡

Bao tay cao su

Giày dép

※Túi xách

Giấy báo, tạp chí / giấy tạp nham,
thùng carton, hộp giấy
Báo

Bó và buộc lại

Ống cao su

Mang đến trạm tái chế giấy cũ và thu gom nguyên liệu của
khu vực ⇒ Trang 13

Tạp chí/ giấy tạp nham

Bó và buộc lại

Thùng carton

Cho vào túi giấy

Gấp và buộc lại

Ví dụ

Hộp giấy

Gấp và buộc lại

×

Những đồ có thể bỏ như là giấy tạp nham

Những vật không
thể bỏ ra như là
giấy tạp nham

Làm bẹp

Lõi cuộn giấy vệ sinh

Dây thun

Ví dụ...
Giấy in, giấy ghi nhớ

・ Khăn giấy
・ Ly giấy
・ Hình ảnh
・ Hóa đơn
・ Những đồ vật dơ bẩn

Hộp khăn giấy hoặc bánh kẹo rỗng

Tờ gấp quảng cáo (brochure)
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・ Những đồ vật có mùi

Bao bì và đồ đựng làm
bằng nhựa

Tối đa
4 túi

1 lần
1 tuần

Cách bỏ bao bì và đồ đựng bằng nhựa
②Cho bao bì và đồ đựng bằng
nhựa vào rồi cột miệng lại

①Mua túi chỉ định (màu trong
suốt)

Rửa sơ qua bằng nước để loại bỏ bẩn
Những đồ vật không thể làm sạch
vết bẩn thì cho vào rác cháy

③Đem ra nơi để rác vào ngày của
rác bao bì và đồ đựng bằng nhựa

不燃ごみ専用

Ghi tên khu vực (tên căn
hộ, v.v...) và họ tên

Kích cỡ của túi chỉ định rác không cháy

Lớn (miệng dày)
30ℓ

Lớn 30ℓ

Trung 15ℓ

Nhỏ 6ℓ

Các loại bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa
Những đồ vật có thể hiện ký hiệu này
Những sản phẩm bằng nhựa không có ký hiệu này thì quý vị hãy bỏ vào rác cháy
(Các loại lưới và các loại vật liệu giảm xóc, dù không có ký hiệu nhựa “
” thì quý vị cũng
hãy bỏ vào rác “bao bì và đồ đựng bằng nhựa”).
Các loại chén cốc, bao gói

Các loại túi nylon

Các loại khay

Mì
tương
miso

Đồ đựng mì ly

Đồ đựng trứng

Các loại chai lọ

Túi đựng bánh
kẹo rỗng

Túi đựng mì ăn
liền rỗng

Khay thực phẩm

Các loại lưới

Các loại nắp

Lưới bọc rau củ quả

Nắp của chai nhựa PET, đồ đựng v.v.

※Sử dụng hết
bên trong

Chai dầu gội đầu rỗng

Chai bột giặt rỗng

Các loại vật liệu giảm xóc
※Làm cho nhỏ lại và cho vào
túi chỉ định

Nhựa xốp
Vật liệu giảm xóc bọt khí

Vật liệu giảm xóc

Chú ý!
②Những đồ vật không
thể làm sạch vết bẩn
thì bỏ vào rác cháy.

①Sau khi bỏ vào túi đựng như là
túi mua sắm v.v. thì đừng cho
vào túi chỉ định.
Rác được bỏ trong hai
túi lồng nhau
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Những miếng nhựa xốp giảm xóc
hình kén tằm thì cho vào “ rác cháy”

Lon rỗng / chai rỗng / chai nhựa PET
Dầu ăn phế thải

1 lần
1 tháng

Cách bỏ lon rỗng / chai rỗng/ chai nhựa PET/ dầu ăn phế thải

Lon rỗng
Lon bằng nhôm/ lon bằng thép
① Rửa sơ qua bằng nước

② Cho vào khay đựng chuyên dụng

Nắp chai cũng có
thể cùng bỏ ra

Lon xịt / lon gas
① Sử dụng hết bên trong

Lon dùng cho đồ ăn
uống v.v.

② Phải bỏ vào khay đựng lon xịt
Là nguyên nhân gây ra
hỏa hoạn xe thu gom!

Không
đục lỗ

Lon gas mini, keo xịt
tóc v.v.

Chai rỗng

Nắp bằng kim loại ⇒ Cho vào “vật dụng kim loại / đồ điện cỡ nhỏ”
Nắp bằng nhựa → Cho vào “bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa”

① Tháo nắp ra

② Rửa sơ qua bằng nước

③ Chia theo từng màu và bỏ vào khay đựng chuyên dụng
Chai đồ uống, chai
thực phẩm / gia vị,
chai mỹ phẩm, chai
thuốc uống v.v.
※Chai nước hoa thì cho
vào rác chôn

Chai nhựa PET
① Tháo nắp và nhãn
dán ra

Nắp và nhãn dán ⇒ Cho vào “bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa”

② Rửa sơ qua bằng nước, cố gắng làm ③ Cho vào khay
bẹp để thu gọn lại
đựng chuyên dụng

Những đồ vật
có thể hiện
ký hiệu này

① Làm nguội kỹ, loại bỏ tạp
chất
như
cặn
bột
tempurav.v.

② Cho vào chai nhựa PET

×

Dầu chiên tempura đã sử dụng v.v.
③ Cho vào khay đựng
chuyên dụng

Mỡ động vật,
máy, xăng
không thuộc
tượng được
dụng.

Đậy nắp lại
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dầu
v.v.
đối
áp

Cách bỏ rác không cháy (vật dụng kim loại / đồ điện cỡ
nhỏ, rác độc hại, rác chôn lấp)
①Mua túi chỉ định (màu trong ②Cho vào túi theo từng loại được phân
và cột miệng lại
suốt)

Kích cỡ có thể bỏ ra nơi để rác
50cm

Ghi tên khu vực (tên căn
hộ, v.v...) và họ tên

30cm

不燃ごみ専用

120cm

Kích cỡ của túi chỉ định rác không cháy

Lớn (miệng dày)
30ℓ

Lớn 30ℓ

Trung 15ℓ

③Bỏ ra nơi để rác vào ngày
đã được quy định

Nhỏ 6ℓ

Những đồ vật không vào được túi chỉ định thì
①Mua vé thu gom

②Dán vé thu gom

Ghi tên khu
vực (tên căn
hộ, v.v...) và
họ tên

1 tờ có 8 vé thu gom

●Những đồ vật quá lớn không thể bỏ ra nơi để rác ⇒ Hãy mang trực tiếp đến “Cơ sở xử lý rác
quá khổ khu vực Chuen”. ⇒ Trang 15

Kính

Ghế trẻ em

※Có tính phí

Giá phơi đồ

Vật dụng kim loại / đồ điện cỡ nhỏ

Tối đa 3 túi
hoặc 3 cái

1 lần
1 tháng

Sản phẩm bằng kim loại
Bọc bằng báo hoặc tờ bướm
sao cho không còn nguy hiểm

Tối đa 2 cái

Lưỡi dao
Ấm đun nước

Chảo

Nồi

Dao thái thịt

Đinh ấn

Thùng thiết cỡ
18 lít

Đồ điện cỡ nhỏ

Xe đạp

Ô dù

Lò sưởi / lò sưởi dầu
Tháo pin ra và bỏ vào
rác độc hại

Những đồ vật sử dụng
điện / pin

Phải loại bỏ dầu hỏa,
dầu nhớt
Máy hút bụi

Quạt máy

Dây điện

Thảm điện

Đồ chơi
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Lò vi sóng

Tháo pin ra và bỏ vào
rác độc hại

Rác độc hại

1 lần
1 tháng

●Ngày thu gom giống với ngày thu vật dụng kim loại / đồ điện cỡ nhỏ, nhưng hãy phân các túi ra.
Pin

Đèn huỳnh quang

Nhiệt kế có chứa thủy ngân

Pin đồng tiền thì cố gắng mang đến
cửa hàng hợp tác thu hồi (cửa hàng
bán lẻ đồ điện gia dụng v.v.).

Đèn huỳnh quang LED là “vật dụng kim loại”.

Nhiệt kế điện tử là “vật dụng kim loại”.

Pin sạc loại nhỏ

Máy ảnh kỹ thuật số

Điện thoại vô tuyến

Máy quay video

Đối với pin sạc loại nhỏ có ký hiệu này thì quý vị hãy hợp tác với việc tái chế, cố gắng mang đến cửa
hàng hợp tác tái chế (cửa hàng bán lẻ đồ điện gia dụng v.v.).

Rác chôn lấp

Tối đa 2 túi
hoặc 2 cái

1 lần
1 tháng

Các loại rác chôn lấp
Những đồ vật nguy hiểm như bị bể vỡ v.v. thì bọc lại bằng giấy
báo hoặc tờ bướm, cho vào túi chỉ định rồi đem ra.
(Đừng cho vào túi mua sắm hoặc túi giấy).

Kính

Sản phẩm bằng sợi thủy tinh
Sản phẩm bằng sợi cacbon

Lá nhôm
Gương

Khối bê tông

Bóng đèn / bóng đèn LED

Gốm sứ

Hộp quẹt sử
dụng một lần
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Ống tube bằng
kim loại

Chai đựng hóa chất
nông nghiệp rỗng

Đất, đá (số lượng nhỏ)

Trường hợp có số lượng lớn
thì hãy tự vận chuyển đến.

Hãy cẩn thận trong việc phân loại!
Bao bì và đồ đựng
làm
bằng
nhựa,
những đồ vật có rửa
cũng không thể loại
bỏ bẩn
Ống tube, gia vị đựng trong
túi, đồ đựng mayonnaise
hoặc nước sốt, v.v…

Túi xách

Sản phẩm bằng nhựa
chứa kim loại

“Rác cháy”

Móc quần áo

“Vật dụng kim loại
/ đồ điện cỡ nhỏ”

Sản phẩm vải/ nylon/
da có chứa kim loại

Sản phẩm bằng nhựa
chứa kim loại

“Vật dụng kim loại
/ đồ điện cỡ nhỏ”

“Vật dụng kim loại
/ đồ điện cỡ nhỏ”

Dao cạo râu

Thắt lưng

Tháo pin ra

Tháo pin ra

“Vật dụng kim loại
/ đồ điện cỡ nhỏ”

“Vật dụng kim loại
/ đồ điện cỡ nhỏ”

Pin tháo ra là

Pin tháo ra là

Đồ chơi chạy bằng pin

“rác độc hại”

Câmera

“rác độc hại”
” thì mang đến
※Pin có ký hiệu “
cửa hàng hợp tác tái chế

Loại bỏ gas

“Rác cháy”

“Rác chôn lấp”
Hộp quẹt sử dụng
một lần

Màng bọc

Hãy cẩn thận vì rất dễ
nhầm lẫn

“Rác chôn lấp”
Nhôm lá mỏng, giấy
nhôm
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Danh mục

×

Những đồ vật không được bỏ ra nơi để rác

Phương pháp xử lý, nơi liên hệ tư vấn

Máy vi tính, điện thoại
di động

Chi tiết cụ thể ở trang 11

[Danh mục các sản phẩm thuộc đối tượng
của Luật tái chế đồ điện gia dụng]

Chi tiết cụ thể ở trang 12
Cửa hàng bán v.v.

Tivi
Tủ lạnh/ tủ đông
Máy giặt / máy sấy quần áo
Điều hòa không khí / cục máy điều hòa để bên ngoài phòng

Mang đến cửa hàng mình đã mua hoặc các tiệm bán hàng

Bình chữa cháy

(Công ty) Trung tâm thúc
tiến tái chế bình chữa cháy

Xe ô tô

Mang đến tiệm bán hàng v.v.

☎03-5829-6773
https://www.ferpc.jp

Mang đến cửa hàng bán xe hai bánh
Trung tâm điện thoại ☎050-3000-0727
gọi tái chế xe hai bánh https://www.jarc.or.jp/motorcycle

Xe mô tô / xe gắn máy

Phụ tùng xe gắn máy hoặc xe ô tô
(Lốp xe, bánh xe, bộ giảm thanh v.v.)

Mang đến cửa hàng mình đã mua hoặc các cơ sở
chuyên môn
Cửa hàng bán xe ô tô, cửa hàng sửa chữa, cây
xăng

Dầu máy (dầu động cơ)
Dược phẩm như hóa chất nông nghiệp v.v.

Mang đến cây xăng, cửa hàng mình đã mua, cơ
sở chuyên môn

Kim tiêm

Mang đến cơ sở y tế đã khám bệnh kê toa

Ắc quy loại lớn (xe ô tô, xe đạp, v.v...) /
Đàn piano / Tấm thạch cao /
Tấm năng lượng mặt trời /
Bình khí propan

Mang đến các tiệm bán hàng, cửa hàng mình đã
mua, các cơ sở chuyên môn
Đối với việc xử lý rác thải ra từ hoạt động kinh doanh thì hãy
xử lý một cách thích hợp bằng trách nhiệm của người hoạt
động kinh doanh.
Không được bỏ ra nơi để rác gia đình.

Rác thải trong hoạt động kinh doanh
Rác từ cửa hàng buôn bán / văn phòng / nhà máy
/ cửa hàng ăn uống / nông nghiệp / bệnh viện v.v.

●Rác cháy trong hoạt động kinh doanh
Rác thực phẩm, các loại giấy, cây, vải
⇒①Vận chuyển trực tiếp đến Sở vệ sinh thành phố Iwata
②Nhờ các cơ sở kinh doanh có giấy phép thu gom và vận
chuyển chất thải thông thường

※Các loại rác thải nhựa (sản phẩm bằng nhựa) là chất thải công nghiệp.

●Chất thải công nghiệp

⇒Nhờ cơ sở kinh doanh xử lý chất thải công nghiệp

Nơi liên hệ: Hiệp hội chất thải công nghiệp tỉnh Shizuoka

☎ 054-255-8285
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Tái chế máy vi tính / điện thoại di động
Những máy vi tính và điện thoại di động không còn cần thiết trong gia đình nữa
thì hãy xử lý bằng một trong những phương pháp sau đây.

1

Máy vi tính: nhờ nhà sản xuất thu hồi

Liên hệ： Hiệp hội xúc tiến PC3R： ☎03-5282-7685
Website https://www.pc3r.jp/
(Có đăng quầy tiếp nhận và phí tái chế của các nhà sản xuất)

2

Điện thoại di động: mang đến tiệm bán hàng

3

Sử dụng thùng thu hồi được lắp đặt tại các cơ sở công cộng

Hãy xóa bỏ toàn bộ thông tin cá nhân.
Một khi đã bỏ vào trong thùng thu hồi sẽ không
được hoàn trả lại.
●Những đồ vật đang thu hồi
・Máy vi tính xách tay (bao gồm máy tính bảng)
・Điện thoại di động, thiết bị PHS
・Phụ tùng của những đồ vật này
(Chuột vi tính, bàn phím, cáp, loa v.v.)

Máy tính để bàn hoặc màn hình không lọt vào được thùng thu hồi thì sẽ được thu hồi tại trạm tái
chế. ⇒ Trang 13
Địa điểm lắp đặt thùng

Địa chỉ

Tầng 1, tòa nhà trụ sở hành chính thành
phố

3-1 Kounodai

Ban đối phó rác (Sở vệ sinh)

301 Gyobujima

Tầng 1, trụ sở chi nhánh Fukude

400 Fukude

Tầng 1, trụ sở chi nhánh Ryuyo

729-1 Oka

Tầng 1, trụ sở chi nhánh Toyoda

150 Morioka

Tầng 1, trụ sở chi nhánh Toyooka

48 Shimonobe
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Thời gian có thể sử dụng
Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, kỳ nghỉ năm mới)
8:30~17:15(Thứ Năm hàng tuần thì đến 19:00)
Chủ nhật của tuần thứ 2 hàng tháng thì từ
8:30~12:00

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ,
kỳ nghỉ năm mới)
8:30~17:15

Tái chế đồ điện gia dụng

Có tính phí

Đối với các sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng Luật tái chế đồ điện gia dụng, do chúng
ta có nghĩa vụ phải tái chế chúng bởi nhà sản xuất đồ điện gia dụng nên hãy xử lý theo
các phương pháp được ghi dưới đây. Không thể mang trực tiếp đến nơi để rác hoặc các
cơ sở tiếp nhận của thành phố như là rác gia đình.
Những đồ vật thuộc Tivi
i để rác
h phố
Không được bỏ ra nơ
Tủ lạnh / tủ đông
đối tượng áp dụng
sở tiếp nhận của thàn
cơ
c
cá
n
đế
p
tiế
ực
tr
g
Máy điều hòa
Không thể man

×

Máy giặt / máy sấy quần áo

Phí tái chế

Tivi: Từ 15 inch trở xuống là 1.870 yên, từ 16 inch trở lên là 2.970 yên
Tủ lạnh / tủ đông: Từ 170ℓ trở xuống là 3.740 yên, từ 171ℓ trở lên là 4.730 yên
Máy điều hòa: 990 yên
Máy giặt / máy sấy quần áo: 2.530 yên

※Tùy vào nhà sản xuất mà chi phí sẽ khác nhau hoặc thay đổi

Phương pháp xử lý
１ Nhờ cửa hàng đã mua / cửa hàng mua mới và trả lại cái cũ
Trường hợp mua mới và trả lại cái cũ thì hãy nhờ cửa hàng đó nhận lại.

２ Mang đến địa điểm tiếp nhận chỉ định
Xác nhận tên nhà sản xuất và thanh toán phí tái chế tại bưu điện.(Phí tái chế + Phí thanh toán)
Mang vé tái chế đồ điện gia dụng đã nhận được cùng với đồ điện gia dụng phế thải đến địa điểm tiếp nhận
chỉ định.
[Địa điểm tiếp nhận chỉ định]
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp tác vận tải Toyooka

2154-2 Matsunokijima, thành phố Iwata

☎0539-62-2344

Công ty Vận tải Shizuoka Daikyu

632-1 Kihara (nằm trong công ty vận tải Kurume)

☎0538-43-2206

Trung tâm vận chuyển hàng hóa Hamamatsu,
chi nhánh Hamamatsu của Công ty Nippon Express

1399-1 thị trấn Kanda, quận Naka, thành phố Hamamatsu

☎053-442-1665

３ Nhờ cửa hàng hợp tác tái chế đồ điện gia dụng bên trong thành phố tiếp nhận lại
Ngoài phí tái chế còn tốn chi phí vận chuyển thu gom v.v.
Cửa hàng hợp tác tái chế đồ điện gia dụng
★Denkido Co., Ltd.

125 Nakaizumi

☎0538-32-2281

Katsumi Denki

3679-5 Nishikaizuka

☎0538-34-2260

Yashima Kaden Co., Ltd.

2-5-2 Nakaizumi

☎0538-35-1602

★Edion Filament

1208 Mitsuke

☎0538-32-5607

★Hiệp hội công thương nghiệp Torii 1344 Nakaizumi

☎0538-35-6644

★Terada Denki

721-5 Fukude

☎0538-55-2526

☆Chelate Yoshizaki

116-1 Kusasaki

☎0538-35-8600

Denka no Gaku

1274-134 Hirama ☎0538-66-3211

Yokoi Denki

3477-1 Mitsuke ☎0538-32-2624

Takeya Radio

921-2 Kaketsuka

Sokoseikatsukan Toyodachoten

1139 Miyanoisshiki ☎0538-84-9901

★Enshu Denki Co., Ltd. 2622-1 Mitsuke ☎0538-34-4117

☎0538-66-2105

★Chỉ tiếp nhận khi người muốn thải bỏ vận chuyển đến tận cửa hàng
☆Chỉ tiếp nhận khi đến tận nhà người muốn thải bỏ
Vui lòng liên hệ đến Ban đối phó rác để được hướng dẫn những cửa hàng khác với những cửa hàng hợp tác ở
trên. ☎0538-37-4812
Những cửa hàng không có các ký hiệu ★ ☆ đều được

４ Sử dụng thu gom rác lớn theo từng hộ
Sử dụng thu gom rác lớn theo từng hộ của thành phố. ⇒ Trang 14
12

Trạm tái chế

Miễn phí

Đang thu hồi rác tái chế miễn phí. Nhất định hãy sử dụng dịch vụ này nhé.

１ Danh mục thu hồi
Dùng dây bằng giấy cột lại Cho vào túi chỉ định
Cho vào túi giấy

Cho vào khay đựng chuyên dụng

不燃ごみ専用

Lon rỗng, chai rỗng, chai nhựa PET, dầu ăn phế thải, đèn huỳnh
quang, pin khô, quần áo cũ, hộp quẹt sử dụng một lần

2

Giấy báo, tạp chí / giấy tạp
nham, thùng carton

Bao bì và đồ đựng làm
bằng nhựa

Ngày mở cửa, thời gian mở cửa, địa điểm mở cửa

●Mở cửa thường xuyên

Ngày giờ mở cửa Thứ Hai ~ thứ Sáu từ 8:30~17:00 (trừ ngày lễ, kỳ nghỉ năm mới)

Địa điểm mở cửa 252-2 Arashima, thành phố Iwata
Địa chỉ liên hệ

Ban đối phó rác ☎0538-37-4812

●1 lần 1 tháng

Ngày giờ mở cửa
Chủ nhật của tuần thứ 1 9：00〜11：00

Địa điểm
(tháng 1 có thể có
thay đổi).

Địa chỉ

Trạm tái chế

Arashima 252-2

Chủ nhật của tuần thứ 2 9：00〜11：00

Đối diện phía tây đồn cảnh sát Fukude

Fukude 2483

Chủ nhật của tuần thứ 3 9：00〜11：00

Bãi giấy cũ Ryuyo

Hirama 1613-1

Chủ nhật của tuần thứ 3 9：00〜11：00

Bãi đỗ xe phía nam trụ sở chi nhánh Toyooka

Shimonobe 48

Chủ nhật của tuần thứ 4 9：00〜11：00

Bãi đỗ xe phía bắc trụ sở chi nhánh Toyoda

Morioka 150

Trạm tái chế giấy cũ

Miễn phí

Vui lòng hợp tác trong việc tái chế giấy cũ.
Địa điểm

Địa chỉ

Phía đông i Plaza (Trung tâm phúc lợi y tế tổng

57-1 Kounodai

Bãi đỗ xe thư viện Fukude

1552-1 Fukude

Bãi đỗ xe trụ sở chi nhánh Ryuyo

729-1 Oka

Bãi đỗ xe trước nhà kho phía đông trụ sở chi nhánh Toyoda

150 Morioka

Trước tòa nhà Taiyo no Ie

83-12 Shikiji

Bãi giấy cũ Ryuyo

1613-1 Hirama

Thời gian tiếp nhận
Thứ Hai ~
thứ Bảy
Thứ Hai ~
thứ Sáu
Chủ nhật

※ Ngày lễ cũng làm

8：30〜17：15

8：30〜17：00
9：00〜11：00

※ Ngoại trừ ngày lễ, kỳ nghỉ Obon, kỳ nghỉ năm mới
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Phải đặt
hẹn trước

Thu gom rác quá khổ theo từng hộ

Có tính phí

Trường hợp quý vị không có phương tiện để vận chuyển rác lớn (như đồ nội thất v.v.)
phát sinh từ gia đình thì chúng tôi sẽ đi đến tận nhà để thu gom (có tính phí).

Gọi điện thoại

未

１ Những đồ vật có thể thu gom
Kích cỡ
Ví dụ những đồ vật có thể thu gom

Những đồ vật không thể thu gom

2

Phương pháp đăng ký

Thời gian đăng ký
Địa điểm đăng ký
Hạng mục lưu ý

3

Một món đồ thu gom phải có chiều dài tối đa là 2m và cân nặng không quá 80 kg
・Tủ, chăn, xe đạp, bàn học, giường, nệm, đàn organ, ghế sofa v.v.
・Nếu cho vào túi thì quý vị hãy phân loại giống như khi đem ra địa điểm thu gom
rác.
Hãy sử dụng túi chỉ định hoặc túi trong suốt có thể nhận thấy được bên trong với
trọng lượng mà một người có thể mang đi được.
・Các đối tượng áp dụng Luật tái chế đồ điện gia dụng (tivi, máy điều hòa, tủ lạnh /
tủ đông, máy giặt / máy sấy quần áo)
※Đối với những đồ vật thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng, quý vị
hãy thanh toán phí tái chế tại các bưu điện và chuẩn bị vé tái chế đồ điện gia
dụng trước ngày thu gom. ➡Trang 12
Những đồ vật có chiều dài và cân nặng vượt quá quy định, những rác không thể xử
lý tại thành phố

Về nguyên tắc là trước ngày muốn được thu gom 2 tuần
（Tùy vào tình trạng đăng ký, có khi không thể đáp ứng lịch trình mà quý khách mong muốn）
Đăng ký bằng cách điện thoại đến Ban đối phó rác, số 0538-37-4812.
Hãy cho biết địa chỉ, tên, số điện thoại, loại / số lượng / kích cỡ của rác thải.
① Ngày thu gom từ thứ Hai đến thứ Sáu. (Ngoại trừ ngày lễ/ kỳ nghỉ năm mới)
② Hãy bỏ rác ra phía bên ngoài nhà trước đó. (Trường hợp là nhà chung cư thì hãy mang xuống tầng 1)
Nhân viên thu gom không thể vào trong nhà để đem rác ra
③ Vào ngày thu gom, cần có người trong gia đình chứng kiến.
④ Về nguyên tắc, 1 hộ gia đình chỉ được sử dụng dịch vụ 1 lần mỗi tháng.

Phí thu gom
Phí

Phương pháp thanh toán

Phí cơ bản là 1.040 yên, thu gom mỗi 1 món là 210 yên
(Ví dụ) Trường hợp có 4 món rác thải cần thu gom thì chi phí là 1.040 yên + (210 yên x 4 món) = 1.880 yên
※ Đối với những đồ vật thuộc đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng, chúng tôi sẽ cộng
thêm phí vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận chỉ định là 1.100 yên /1 món.
Trả bằng tiền mặt khi thu gom (hãy chuẩn bị tiền sao cho không cần thối tiền lại)

●Có chính sách miễn trừ phí

・Chỉ hộ gia đình có người từ 70 tuổi trở lên (ngoại trừ trường hợp tách hộ)
・Chỉ hộ gia đình có người được cấp sổ tay người bị khuyết tật thân thể từ bậc 1~3
Trường hợp tương ứng với những điều ghi trên và được Ủy viên dân sinh cấp đơn đề nghị miễn giảm sẽ
được miễn trừ phí cơ bản 1.040 yên.
※ Phí thu gom là phí tính tại thời điểm tháng 4 năm 2020. Có thể có trường hợp thay đổi chi phí.
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Tự vận chuyển đến
Tối đa là xe 2 tấn

(mang trực tiếp đến cơ sở xử lý)

Trường hợp rác phát sinh từ gia đình có số lượng quá nhiều do chuyển nhà v.v., rác quá
lớn không thể mang ra nơi để rác, hoặc do bận công việc v.v., nên quý vị không thể mang
rác ra nơi để rác thì hãy mang đến các cơ sở xử lý trực tiếp
Chỉ giới hạn phương tiện vận chuyển là xe dưới 2 tấn.

１

Rác cháy

Có tính phí

Nơi vận chuyển đến : Sở vệ sinh thành phố Iwata Bản đồ vị trí nơi tự vận chuyển đến ①
Thời gian vận chuyển đến : thứ Hai ~ thứ Sáu thì từ 8:30~16:15 / Chủ nhật của tuần thứt 2 / tuần thứt
4, ngày lễ thì từ 8:30~12:45 (kỳ nghỉ năm mới sẽ nghỉ)
Phí xử lý : 157 yên / 10 kg ※Tuy nhiên, nếu ngày thứ Bảy, Chủ nhật của tuần thứ 1/ tuần thứ 3 / tuần thứ 5 trùng với ngày lễ thì sẽ nghỉ.
Kích cỡ : Từ 2m trở lại, nhánh cây thì đường kính từ 20cm trở lại, chiếu thì 1 ngày từ 20 tấm trở xuống
Những điều khác : Hãy tháo gở kim loại, thủy tinh, gương ra khỏi rồi đem đến.
Tủ ngăn kéo
Thùng đựng
quần áo

※Ngoại trừ kim loại,
kính, gương soi

Chăn bông

(bằng nhựa)

2

Lon rỗng, chai rỗng, chai nhựa PET, bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa, dầu ăn phế
thải, giấy cũ, quần áo cũ, đèn huỳnh quang, pin khô, hộp quẹt sử dụng một lần

Miễn phí

Nơi vận chuyển đến : trạm tái chế 252-2 Arashima Bản đồ vị trí nơi tự vận chuyển đến ②
Thời gian vận chuyển đến : thứ Hai ~ thứ Sáu thì từ 8:30~17:00/ Chủ nhật của tuần thứ 1 thì từ 9:00~11:00
※ Ở các khu vực cũng mở cửa trạm tái chế vào Chủ nhật 1 lần mỗi tháng => Trang 13
不燃ごみ専用

Bao bì và đồ đựng
làm bằng nhựa

3

Vật dụng kim loại / đồ điện cỡ nhỏ, rác độc hại, rác chôn lấp

Có tính phí

Nơi vận chuyển đến : cơ sở xử lý rác quá khổ khu vực Chuen Bản đồ vị trí nơi tự vận chuyển đến ③
Thời gian vận chuyển đến : thứ Hai ~ thứ Sáu, từ 9:00~12:00 / 13:00~16:30 (ngày lễ/ kỳ nghỉ năm mới sẽ nghỉ)
Phí xử lý : xe hơi hạng nhẹ / ô tô chở người và tải trọng chở tối đa
520 yên ứng với 1 xe dưới 0,5 tấn
1.040 yên ứng với 1 xe từ trên 0,5 đến 1,0 tấn
1.570 yên ứng với 1 xe từ trên 1,0 đến 1,5 tấn
2.090 yên ứng với 1 xe từ trên 1,5 đến 2,0 tấn

Ghế trẻ em

Giá phơi đồ

Kính

Gốm sứ

Chậu trồng cây

※Phí vận chuyển đến là phí tính tại thời điểm tháng 4 năm 2020. Có thể có trường hợp thay đổi chi phí.
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Bản đồ nơi tự vận chuyển đến

● Vật dụng kim loại / đồ
điện cỡ nhỏ, rác độc hại,
rác chôn lấp

Cầu Hiryu Ohashi

●Rác cháy

Sở vệ sinh thành phố Iwata

Cơ sở xử lý rác quá
khổ khu vực Chuen

Kaminobe

Đến
Hamakita

301 Gyobujima
☎0538-35-3717

Sucursal de Toyooka
da prefeitura

Toyooka

●Rác tái chế

Đường cao tốc Shin

-Tomei

Trạm tái chế

59-1 Shingai
☎0538-37-4854

Shikiji

Yard Waste Hamamatsu
Taiyo No
Co., Ltd.
Ie

252-2 Arashima
☎0538-37-4812

Cầu
Hamakita Ohashi

Sông Otagawa

Sở vệ sinh thành phố Iwata
Đến ga
Toyodacho

Cơ sở xử lý rác
quá khổ khu
vực Chuen

Trường tiểu
học Tahara 文

Đến thị
Đ
trấn Mori
Te ườ
nr ng
yu sắ
H t
am
an
ak
Toyooka Kyodo Transport
o

Sân
golf

Đến
Fukuroi

Tuyến chính JR Tokaido

Trạm tái chế

文
Trường trung
học cơ sở Shinmei

JR Tokaido Shinkansen

Shinkansen
Hợp tác xã nông
nghiệp nhà kính

Đến quốc lộ số 150

Hồ nước nóng Iwata

Cửa hàng tiện lợi

Bưu điện Nagano

Tiếp nhận
(tòa nhà đo lường)

c

Đến
Hamamatsu I.C.

Sở vệ sinh thành phố Iwata

Cửa vào rác
cháy

Cầu
Kasasagi Ohashi

Đến
Ham
a

Morioka
I.C.

mat

Ban đối phó rác

su

Sở vệ sinh
thành phố
Iwata

wa

-ba

Soko
Seikatsukan

shi

ats

Iwata
By-pass

-mac

.

i I.C

uro

Fuk

Công ty vận tải Shizuoka Daikyu
(nằm trong công ty vận tải Kurume)

Iwai
I.C.

Yamaya Ito Shoten

Trụ sở hành chính
thành phố Iwata

i Plaza

Đến Kakegawa

h
hín
n c do
yế ai
Tu Tok
JR

Gram
Ga JR Iwata

hi

Đến

Đến Fukuroi

Hashimoto
Corporation

u

Ga JR
Toyo
ta

Cửa vào văn
phòng

Mitsuke
I.C.

Toyodahigashi
I.C.

Trụ sở chi nhánh Toyoda (Recyclebank Magamo)

Po
Tennte
ryu
ga
Đến
Ham
am

Kamo
I.C.

o tố
Đường ca
Tomei

Iwata
I.C.

Khu vực đỗ xe
Enshu Iwata

ido

oka

JR T

n

nse
inka

Sh

Cơ sở xử lý rác quá
khổ khu vực Chuen

Ga
JR Mikuriya

Trạm tái chế

Trạm tái chế

Sở vệ sinh
thành phố Iwata

Đại học
Shizuoka Sangyo

Cầu Kak

bashi

Cầu Enshu Ohashi

Trụ sở chi
nhánh Ryuyo

Trụ sở chi
nhánh Fukude
Thư viện Fukude

Quốc lộ 150
Nozuesyōten

Trung tâm tái
chế Iwata Kusaki

Công viên

Sông Otagawa

etsuka

Cửa ra vào

Bannan Jokaso Co., Ltd.

Công ty trách nhiệm
hữu hạn Bannan Clean

Hội quán
Naginoki Kaikan
Bãi giấy cũ Ryuyo
thành phố Iwata

Sông Tenryugawa

Enshu-nada

Trường hợp vận chuyển rác chưa được phân loại hoặc rác không thể xử lý tại cơ sở tiếp nhận thì có
thể sẽ bị từ chối tiếp nhận.
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Bảng phân loại rác
Dòng
Danh mục

Dòng

B

B

Bàn

Danh mục
Vật liệu v.v.
Bàn

/ làm bằng
Làm bằng gỗ / làm bằngLàm bằng gỗRác
cháy
nhựa
nhựa
Vật
dụng
kim loại /
Làm bằng kim loại
Làm bằng kim loại
đồ điện cỡ nhỏ

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng

Bàn phím (máy vi tính) Bàn phím (máy vi tính)

C

①

Rác
①cháy

①

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ
Vậtloại
dụng kim loại /
Làm bằng kim
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ
Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

③

Làm bằng nhựa
Rác cháy

Rác
①cháy

①

③

Rác
③chôn lấp

③

ＣＤ

Rác cháy

Rác
①cháy

①

Chai nước hoa

Rác chôn lấp

Rác
③
③chônSửlấpdụng hết bên trong

Chăn bông

Rác cháy

Cắt ngắn hơn 50cm
ngắn hơn 50cm
Rác cháyCắt
Trường
hợp
không
thểđến
cắt được thì tự vận c
Trường hợp không thể cắt được
thì tự
vận
chuyển

Chảo

Chảo

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

③

Chất giữ lạnh

Chất giữ lạnh

Rác cháy

Rác
①cháy

①

Chất làm khô

Chất làm khô

Rác cháy

Rác
①cháy

①

ＣＤ

C

Cục sạc

Dao cạo râu

D

Dao cạo râu

①

Sử dụng hết bên trong

①

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ
Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ
Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③
③điện cỡ nhỏ
đồ
Vật dụng kim loại /
③
③điện cỡ nhỏ
đồ
Vật dụngBọc
kimlạiloại
/ báo hoặc tờ bướm
Bọc sao
lại bằng
báo hoặc
bằng
cho không
còntờ bướm sao cho kh
③
③điện cỡnguy
nguy hiểm
hiểm
đồ
nhỏ

Dầu hỏa

Dầu hỏa

Không thể thu gom

Không thể
thu đến
gom
Mang
tiệm bán hàng v.v.Mang đến tiệm bán hàng v.v.

Dầu nhớt / dầu máy

Dầu nhớt / dầu máy

Không thể thu gom

Không thể
thu đến
gom
Mang
tiệm bán hàng

Mang đến tiệm bán hàng

Rác cháy

Rác
①cháyCắt ngắn hơn 50cm①

Cắt ngắn hơn 50cm

Làm bằng gỗ

Làm bằng gỗRác cháy

Làm bằng kimVật
loại,dụng
những
đồ loại /
kim
Đồ chơi Làm bằng kim loại, những đồ
bằng
điện
vật hoạt động bằng điện vật hoạt độngđồ
điện
cỡ nhỏ

Đồ chơi

Làm bằng nhựa

M

①

Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ

Rác chôn lấp

Dây đai dùng để đóng gói
Dây đai dùng để đóng gói

L

Chú ý về cách bỏ rác

Tháohợp
bộ không
phận thể
kimtháo
loạiđược
ra Trường hợp không t
Tháo bộ phận kim loại ra Trường
Rác cháybộ
phận
kim
loại
ra thì
phận kim loại ra thì cho vào “Vậtbộ
dụng
kim
loại
/ đồ
điệncho
cỡvào
nhỏ”“Vật dụng kim loại / đ

Bóng đèn

Cục sạc

K

Nơi tự vận

Chú
ý về
chuyển
đếncách bỏ rác

Bóng đèn

Chuột (cho máy vi tính) Chuột (cho máy vi tính)

H

loại

Làm bằng kim loại
Bình nước
Làm bằng nhựa

Chăn bông

G

Rác cháy

Nơi tự vận
Phân
chuyển đến

Bình nước

Chai nước hoa

D

Vật liệu v.v.Phân loại Lịch
Lịch

Làm bằng nhựa
Rác cháy

Trường
hợp chiều
dài túi
dưới
hợp chiều dài dưới 50cm
và không
lọt vào
chỉ50cm và không lọ
Rác
①cháyTrường
được
định được thì dán vé①
thu gomđịnh
và bỏ
ra thì dán vé thu gom và bỏ ra

Vật dụng kim loại /
cho
vàocỡ
rác
độc hại
thì cho vào rác ③
độc hại - Pin
Chúthì
ý về
kích
- Trang
7 - Chú ý về kích c
③điện cỡPinnhỏ
đồ
đồ vào
vật có
cỡ lớn không lọt vào
đồ vật có kích cỡ lớnNhững
không lọt
túikích
chỉ định
Rác
① đến được
①cháyNhững
thì tự vận chuyển đến
được thì tự vận chuyển

Đồng hồ

Đồng hồ

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

③

DVD

DVD

Rác cháy

Rác
①cháy

①

Ghế

G

Ghế

①

Làm bằng gỗ

Làm bằng gỗRác cháy

Tháohợp
bộ không
phận thể
kimtháo
loạiđược
ra Trường hợp không t
Tháo bộ phận kim loại ra Trường
Rác cháybộ
phận
kim
loại
ra thì
phận kim loại ra thì cho vào “Vậtbộ
dụng
kim
loại
/ đồ
điệncho
cỡvào
nhỏ”“Vật dụng kim loại / đ

Làm bằng kim loại
Có chứa lò xo

Vậtloại
dụng kim loại /
Làm bằng kim
đồ điện cỡ nhỏ
Có chứa lò xoVật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ
Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ

Không chứa lò xo

Không chứa Rác
lò xocháy

①

Ghế sofa

Ghế sofa

Ghế trẻ em

Ghế trẻ em

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Giày dép

Giày dép

Rác cháy

Giường (khung)

Làm bằng gỗ
Giường (khung)
Làm bằng kim loại

Giường (nệm)

Có chứa lò xo
Giường (nệm)
Không chứa lò xo

Gương

Gương

Rác chôn lấp

Bọccho
lại bằng
bướm sao cho không còn
tờ bướm sao
khôngbáo
cònhoặc
nguytờhiểm
Rác
lấplại bằng báo hoặc ③
③chônBọc
Chú ý về kích cỡ - Trang
7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7

Rác
①cháy

Làm bằng gỗRác cháy
Vậtloại
dụng kim loại /
Làm bằng kim
đồ điện cỡ nhỏ
Có chứa lò xoVật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ
Không chứa Rác
lò xocháy

Rác
① 3 Chú ý về kích cỡ - Trang 3
①cháyChú ý về kích cỡ - Trang
Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ

chứa
kim loại thì cho vào “V
hợp có chứa kim loạiTrường
thì chohợp
vào có
“Vật
dụng
Rác
①nhỏ” kim
①cháyTrường
loại / đồ điện cỡ nhỏ”
kim loại / đồ điện cỡ

Rác
① 3 Chú ý về kích cỡ - Trang 3
①cháyChú ý về kích cỡ - Trang

Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ
Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ
Rác
① 3 Chú ý về kích cỡ - Trang 3
①cháyChú ý về kích cỡ - Trang

①

Hủ đựng

H

Hủ đựng

Rác cháy

Kẹp phơi đồ

K

Kẹp phơi đồ

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

Kim tiêm

Kim tiêm

Không thể thu gom

Mang đến cơ sở y tế đã kê toa
Không thể
thu đến
gom
Mang
cơ sở y tế đã kê toa

Kính

Kính

Rác chôn lấp

Bọc sao
lại bằng
báo hoặc
cho không
còntờ bướm sao cho kh
Rác
lấplại bằng báo hoặc
③ tờ bướm
③chônBọc
nguy hiểm
nguy hiểm

Lon xịt

Lon rỗng

Sử dụng
hếtdùng
và cho
vào
dụng hết và cho vào khay đựng
chuyên
cho
lonkhay
xịt đựng chuyên dùng
Lon
②
②rỗng Sử
Không đục lỗ
Không đục lỗ

Lốp xe (dùng cho xe đạp)
Lốp xe (dùng cho xe đạp)

Rác cháy

Rác
①cháy

Lốp xe (dùng cho xe ô tô)
Lốp xe (dùng cho xe ô tô)

Không thể thu gom

Không thể
thu đến
gom
Mang
tiệm bán hàng v.v.Mang đến tiệm bán hàng v.v.

Màn vi
hình tinh thể lỏng (máy vi
Màn hình tinh thể lỏng
M (máy
tính)
tính)

Nơi thu hồi

Xửmáy
lý theo
phương
pháp
Nơi
Xử lý theo phương pháp
vi tính
- Trang
11 tái chế máy vi tính ② tái chế
②thu hồi

Lon xịt

Nơi tự vận chuyển đến

L

③

①

①Sở vệ sinh thành phố Iwata ②Trạm tái chế (252-2 Arashima) ③Cơ sở xử lý rác quá khổ khu vực Chuen
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Dòng
Danh mục

g bọc

M

Danh mục
Vật liệu v.v.

Mắt kính Làm bằng kim loại
Tròng mắt kính

Nơi tự vận
Phân
chuyển đến

loại

Nơi tự vận

Chú
ý về
chuyển
đếncách bỏ rác

Rác cháy

Rác
①cháy

①

Làm bằng nhựa
Rác cháy

Rác
①cháy

①

Màng bọc
Làm bằng nhựa

kính

Vật liệu v.v.Phân loại Lịch
Lịch

Vậtloại
dụng kim loại /
Làm bằng kim
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

③

Tròng mắt kính
Rác chôn lấp

Rác
③chôn lấp

③

Chú ý về cách bỏ rác

điều hòa / cục máyMáy
điềuđiều hòa / cục máy điều
hòa đặt bên ngoài
đặt bên ngoài

Không thể thu gom

Máy giặt

Không thể thu gom

Xử gia
lý theo
Luật
tái chế
Không thể
gom
Xửthu
lý theo
Luật tái chế đồ điện
dụng
- Trang
12 đồ điện gia dụng - Trang 12

Máy hút bụi

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

giặt

hút bụi

Máy tính bảng
Máy vi tính
Máy tính để bàn

vi tính

Máy vi tính xách tay

quần áo

bảo hiểm
châm

N

Tái chế máy vi tính - Trang 11
Nơi
Tái chế máy vi tính ②
- Trang 11
②thu hồi

Máy tính để Nơi
bàn thu hồi

Mang
Nơi
Mang đến trạm tái ②
chế - Trang
13 đến trạm tái chế - Trang 13
②thu hồi

Máy vi tính xách
tay hồi
Nơi thu

Tái chế máy vi tính - Trang 11
Nơi
Tái chế máy vi tính ②
- Trang 11
②thu hồi

Rác cháy

①

Bao bì và đồ đựng
②bằng nhựa
làm

②

Rác
①cháy

①

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

③

Mũ bảo hiểm

Rác chôn lấp

Rác
③chôn lấp

③

Nam châm

Rác chôn lấp

Rác
③chôn lấp

③

Nắp

O

Rác
①cháy

Bao “bì và đồ
” đựng
Có ký hiệu nhựa “
” Có ký hiệu nhựa
làm bằng nhựa
bằng gỗ / làm bằng
Móc quầnLàm
áo bằng gỗ / làm bằngLàm
Rác cháy
nhựa
nhựa
Những
đồ
vật
làm
bằng
Những đồ vật làm bằng
Vật
dụng
kim loại /
kim loại / có đồ
chứa
kim
kim loại / có chứa kim loại
điện
cỡloại
nhỏ

Có ký hiệu nhựa “

a xốp

③

Máy tính bảng
Nơi thu hồi

Miếng bọt biển

ng bọt biển

Xử gia
lý theo
Luật
tái chế
Không thể
gom
Xửthu
lý theo
Luật tái chế đồ điện
dụng
- Trang
12 đồ điện gia dụng - Trang 12

Làm bằng kim loại
Nắp chai, lon

Bao “bì và đồ
” đựng
” Có ký hiệu nhựa
làm bằng nhựa
Vậtloại
dụng kim loại /
Làm bằng kim
đồ điện cỡ nhỏ
Nắp chai, lonLon rỗng

bì PET
và đồ đựng
nhựa
Nắp của chai nhựa PET Nắp của chaiBao
làm bằng nhựa
Bao bì và đồ đựng
Nhựa xốp
làm bằng nhựa
Vật dụng kim loại /
Ô dù
đồ điện cỡ nhỏ

Bao bì và đồ đựng
②bằng nhựa
làm
Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

②

Lon
②rỗng

②

③

Bao bì và đồ đựng
②
②bằng nhựa
làm
Bao bì và đồ đựng
Những
vậtcháy
bị dơđược”
bẩn thì cho vào “ rác cháy được”
bẩn thì cho
vào đồ
“ rác
②bằngNhững
làm
nhựa đồ vật bị dơ②
Vật dụng kim loại /
③
③điện cỡ nhỏ
đồ

cao su

Ống cao su

Rác cháy

Cắt ngắn hơn 50cm
ngắn hơn 50cm
Rác
① cắt được
①cháyCắt
Trường
hợp
không
thểđến
cắt được thì tự vận chuyển đến
Trường hợp không thể
thì tự
vận
chuyển

hút

Ống hút

Rác cháy

Rác
①cháy

cỡ lớn như
Những đồ vật cỡ lớn nhưNhững đồ vật
Không
thể thu gom
xe ô tô, ô tô điện,
v.v.
xe ô tô, ô tô điện, v.v.

P
Pin

Pin khô

Pin khô
Pin sạc loại nhỏ

Rác độc hại

Pin sạc loại nhỏ
Rác độc hại

①

Không thể
thu đến
gom
Mang
tiệm bán hàng
Rác
③độc hại

Mang đến tiệm bán hàng

③

đồ vật
có đến
ký hiệu
” thì cố gắng đem đến các
Trường hợp đồ vật có ký hiệu “ Trường
” thì hợp
cố gắng
đem
các “
Rác độc hại
tiệm bán hàng v.v. để thu hồi táitiệm
chế bán hàng v.v. để thu hồi tái chế

③

③

n áo

Q

Bao gồm sản phẩm bằng
Quần áo Bao gồm sản phẩm bằng
Rác cháy
da
da

, màn

R

Rèm, màn

Rác cháy

Cắt ngắn hơn 50cm
ngắn hơn 50cm
Rác
① cắt được
①cháyCắt
Trường
hợp
không
thểđến
cắt được thì tự vận chuyển đến
Trường hợp không thể
thì tự
vận
chuyển

thạch cao

T

Tấm thạch cao

Không thể thu gom

Mang
cơ sở chuyên mônMang đến cơ sở chuyên môn
Không thể
thu đến
gom
Liên hệ đến Ban đối phó rácLiên hệ đến Ban đối phó rác

Tạp chí

Nơi thu hồi

Nơi
Tái chế giấy cũ - Trang
② 13 Tái chế giấy cũ - Trang 13
②thu hồi

chí
lưng

ng đựng quần áo

phải kim
Bộ phận không phải kimBộ phận không
Rác cháy
loại
loại
Thắt lưng
Bộ phận kimVật
loạidụng kim loại /
Bộ phận kim loại
đồ điện cỡ nhỏ
làm bằng
Làm bằng giấy, làm bằngLàm bằng giấy,
Rác cháy
cây mây
cây mây
Vậtloại
dụng kim loại /
Thùng đựng
quần
áokim loại
Làm bằng kim
Làm
bằng
đồ điện cỡ nhỏ
Làm bằng nhựa

nh / tủ đông

Làm bằng nhựa
Rác cháy

Những
đồ -vật
không
Rác
tái chế
Trang
13 bị bẩn thì tái chế - Trang 13
①cháyNhững đồ vật không①bị bẩn thì

Tháohợp
bộ không
phận thể
kimtháo
loạiđược
ra Trường hợp không thể tháo được
Tháo bộ phận kim loại ra Trường
Rác
①vào “Vậtbộ
①cháybộ
phận
kim
loại
ra thì
phận kim loại ra thì cho
dụng
kim
loại
/ đồ
điệncho
cỡvào
nhỏ”“Vật dụng kim loại / đồ điện cỡ nhỏ”

Vật dụng kim loại /
③điện cỡ nhỏ
đồ

③
①

hợp được
chiềuthì
dàidán
dướivé50cm
và không
hợp chiều dài dưới 50cm và không lọt vào Trường
túi chỉ định
thu gom
và bỏ lọt
ra vào túi chỉ định được thì dán vé thu gom và bỏ ra
Rác cháyTrường
Những
dàiđến
lớn hơn 50cm thì tự vận chuyển đến
Những đồ vật có chiều dài lớn hơn
50cmđồ
thìvật
tự có
vậnchiều
chuyển

①

Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ

đồ vào
vật có
cỡ lớn không lọt vào túi chỉ định
đồ vật có kích cỡ lớnNhững
không lọt
túikích
chỉ định
Rác
① đến được
①cháyNhững
thì tự vận chuyển đến
được thì tự vận chuyển

Tivi

Không thể thu gom

Xử gia
lý theo
Luật
tái chế
Không thể
gom
Xửthu
lý theo
Luật tái chế đồ điện
dụng
- Trang
12 đồ điện gia dụng - Trang 12

Tủ lạnh / tủ đông

Không thể thu gom

Xử gia
lý theo
Luật
tái chế
Không thể
gom
Xửthu
lý theo
Luật tái chế đồ điện
dụng
- Trang
12 đồ điện gia dụng - Trang 12

V

bằng vải,
Sản phẩm làm bằng vải,Sản phẩm làm
Rác cháy
nylon, da
nylon, da
Túi xách
Vật
dụng
kim
loạikim
ra loại /
Tháo bộ phận kim loại raTháo bộ phận
đồ điện cỡ nhỏ
Vật dụng kim loại /
Va li
đồ điện cỡ nhỏ

X

Xăng

Không thể thu gom

Mang
đếnv.v.)
tiệm bán hàng (trạm xăng v.v.)
Không thể
thu đến
gom
Mang
tiệm bán hàng (trạm
xăng

ạp / xe đạp điện

Xe đạp / xe đạp điện

ẩy em bé

Xe đẩy em bé

Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ
Vật dụng kim loại /
đồ điện cỡ nhỏ

Vật dụngẮc
kim
loại
/ thể thu gom)Ắc
(không
thể thu
quy
(không
thìquy
mang
đến tiệm
bángom) thì mang đến tiệm bán
③
③điện cỡhàng
hàng v.v.
v.v.
đồ
nhỏ
Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ

ắn máy

Xe gắn máy

Không thể thu gom

Xử lýxetheo
phương
pháp10
tái chế xe hai bánh - Trang 10
Không thể
gom
Xửthu
lý theo
phương pháp tái chế
hai bánh
- Trang

Không thể thu gom

Không thể
thu đến
gom
Mang
tiệm bán hàng v.v.Mang đến tiệm bán hàng v.v.

ách

g

tô / phụ tùng ô tô Xe ô tô / phụ tùng ô tô
Nơi tự vận chuyển đến

Rác
① ra
①cháyTháo bộ phận kim loại

Tháo bộ phận kim loại ra

Vật dụng kim loại /
③
③điện cỡ nhỏ
đồ
Vật dụng kim loại /
ý về kích cỡ - Trang
③ 7 Chú ý về kích cỡ - Trang 7
③điện cỡChúnhỏ
đồ

①Sở vệ sinh thành phố Iwata ②Trạm tái chế (252-2 Arashima) ③Cơ sở xử lý rác quá khổ khu vực Chuen
18

Làm thế nào? Rác khi có thiên tai
■Xảy ra thiên tai! Bỏ rác như thế nào thì được?

Hãy phân loại
Vui lòng phân loại rác ngay cả khi thiên tai xảy ra!
Việc phân loại khi thải ra là điều rất quan trọng để sớm tái thiết (thành phố).

Chú ý đến những thông tin từ thành phố
Tùy vào tình trạng thiên tai mà có thể thay đổi cách bỏ rác.
Chúng tôi sẽ thông báo trên website của thành phố v.v.

■Phân loại rác thải ra sau khi thiên tai phát sinh thành “rác sinh hoạt” và “rác thiên tai”.

Rác sinh hoạt thông thường

Rác thiên tai

×

Rác thiên tai là đồ nội thất, đồ điện gia dụng bị
hỏng do thiên tai v.v., hoặc gỗ vụn, kim loại
vụn, ngói v.v. phát sinh do nhà cửa bị phá hủy.
Trường hợp phát sinh số lượng lớn rác thiên tai thì
chúng tôi sẽ thiết lập các nơi để rác ở những địa điểm
khác với địa điểm thường ngày.

Tùy vào tình trạng thiên tai mà có thể sẽ
tạm thời dừng thu gom rác gia đình.

Chúng tôi sẽ thông
báo trên website
của thành phố v.v.

Sau khi
mở cửa lại

Thu gom từ rác cháy
Chúng tôi sẽ mở cửa lại và ưu tiên thu gom “rác
cháy” như rác thực phẩm, rác nhà vệ sinh di động
v.v. (đồ vật được xử lý thích hợp bằng chất keo tụ)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Hãy đem ra nơi để rác sau khi có thông báo thu gom
trở lại.

Đồ điện gia dụng đã bị hỏng
Chúng tôi sẽ thông
báo trên website
của thành phố v.v.

Gỗ vụn chất đống như núi

Nếu được
xây dựng

Phân loại và mang trực tiếp
đến “Bãi tạm thời” do thành
phố chỉ định
Tùy vào tình trạng của thiên tai mà chúng tôi sẽ chỉ định địa
điểm mà quý vị có thể mang rác thiên tai đến, gọi là “Bãi
tạm thời”.
Hãy phân loại trước khi mang vào.

Rác sinh hoạt khác thì sao?
Đối với bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa, lon rỗng, chai
rỗng, chai nhựa PET, dầu ăn phế thải, vật dụng kim loại / đồ
điện cỡ nhỏ, rác độc hại, rác chôn lấp thì quý vị hãy phân
loại và bảo quản tại nhà cho đến khi có thông báo thu gom
trở lại.
Triển lãm: Kênh ảnh biện pháp đối phó chất thải thiên tai（http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/）

Ban đối phó rác (trong Sở vệ sinh)
301 Gyobujima, thành phố Iwata Điện thoại 0538-37-4812

