
※Phần màu trắng gần miệng chai thì không cần tháo ra.

・Không có túi rác thành phố chỉ định.

・Túi không thể thấy nội dung như túi gạo, túi phân bón, túi 

nhựa màu đen / xanh, các-tông thì không thể được
sử dụng.

・Chúng tôi thu gom rác ngay cả vào ngày lễ và ngày nghỉ, trừ

rác cồng kềnh.

※Trừ kỳ nghỉ tết dương lịch.

・Chúng tôi bắt đầu thu gom rác lúc 8 giờ sáng.Vui lòng đổ

rác trước 8 giờ sáng vào ngày được chỉ định.

・Đừng đổ rác vào đêm ngày trước để tránh sự phân tán do 

chó, mèo, quạ, v.v.

・Người sử dụng lần lượt phụ trách làm sạch và quản lý nơi 

thu gom rác.Không được mang rác đến nơi thu gom rác 
khác.

・Thời gian thu gom rác khác nhau tùy theo khu vực.

・Thời gian thu gom rác có thể thay đổi tùy theo lượng rác và 

tình hình giao thông.

・Khi nhiều loại rác (‘rác không cháy được’, ‘rác độc hại’, ‘giấy 

tài nguyên / vải’, v.v.) được thu gom trong cùng một ngày, 
chúng tôi thu gom bằng các xe thu gom chuyên biệt cho từng 
loại.Do đó, các thời gian thu gom rác khác nhau.

・Về rác bị phân loại kém và các loại rác bị vứt vào ngày không 

phải ngày thu gom, thành phố chúng tôi dán nhãn cách cư xử 
và để lại.

Quy tắc về đổ rác

Về thu gom rác

Để biết chi tiết về cách phân loại và 
đổ rác và tài nguyên, vui lòng tham 
khảo sách hướng dẫn “Cách phân 
loại và đổ rác và tài nguyên” và 
trang web của thành phố.

Clean life-ka (Phòng Cuộc 
sống sạch sẽ), T.P. Misato

048-930-7718（Liên hẹ trực 

tiếp）

▼Giấy báo ▼Tạp chí ▼Thùng các-tông ▼Hộp giấy

▼Mảnh giấy Các mảnh giấy như hộp giấy đựng bánh kẹo, 

giấy gói, bưu thiếp, phong bì giấy, áp phích, lịch, danh thiếp, lõi 
màng bọc và các giấy tờ khác đều nên được phân loại là giấy tài 
nguyên.

※Hãy buộc hình chữ thập.Mảnh giấy thì hãy bỏ vào túi giấy và

buộc nó. Khi số lượng ít thì hãy đặt trong cuốn tạp chí.

▼Vải Khăn, vải trải giường, chăn, màn cửa, áo khoác, váy, 

quần, áo len, v.v.

※Vì nó được tái chế trực tiếp, vui lòng rửa sạch và cho vào túi 

nhựa trong suốt.

▼Rác nhà bếp (Rác tươi)
・Rác khi nấu ăn, thức ăn thừa, lá trà, vỏ sò

▼Sản phẩm nhựa
・Chai đựng dầu gội đầu và chất tẩy rửa, ・Xốp, ・Sản phẩm vinyl, ・Băng 

video, ・Đĩa CD và vỏ CD, v.v.

▼Sản phẩm da thật và sản phẩm da tổng hợp

▼Sản phẩm cao su

▼Vải không thể được tái chế

▼Cành cây và miếng ván

▼Kim loại ・Nồi, ấm nước, xô, thùng vuông 18 lít, v.v.

▼Phụ kiện máy tính trừ máy tính để bàn và màn hình ・Máy in, bàn 

phím, chuột, dây mở rộng, v.v.

▼Gốm sứ ・Bát, chậu hoa, đồ gốm sứ, cốc, v.v.

▼Đồ điện gia dụng nhỏ

・Lò vi sóng, nồi cơm điện, máy cát-sét, bàn là, máy sấy tóc, máy xử lý 

văn bản, máy hút bụi, đồ chơi điện, bếp gas, lò sưởi dầu, v.v.

※Các hàng hóa nhỏ thì có thể bỏ nó vào thùng thu hồi tại tòa thị chính.

（Miệng thùng thu hồi: 40 cm x 15 cm）

▼Dao kéo và sản phẩm thủy tinh

※Vui lòng gói dao kéo sắc bằng giấy báo.

▼Vỏ lon ・Lon cho bia, nước ngọt, đồ hộp, bánh kẹo, v.v.

▼Vỏ chai

・Chai một chiều (nước ngọt, cà phê, rượu vang, nước sốt salad, v.v.)

※Vui lòng rửa sạch bằng nước.

▼Bình gas mini và lon xịt

※Vui lòng sử dụng hết và làm thủng.

▼Ông huỳnh quang và đèn huỳnh quang

※Vui lòng đặt nó trong hộp đựng khi đã mua hoặc gói nó bằng 

giấy báo để tránh bị vỡ.

▼Nhiệt kế thủy ngân ▼ Gương ▼ Pin khô

※Vui lòng bỏ vào túi nhựa có thấy nội dung.

※Có "thùng thu hồi pin khô thải" tại các cơ sở công cộng thành 

phố.

※Thủy ngân trong đèn huỳnh quang và nhiệt kế thủy ngân là chất 

độc hại. Cấm pha trộn với rác cháy được.

▼Chai nhựa PET Vật dụng có ký hiệu PET

・Chai trong suốt cho nước giải khát, nước khoáng, nước 

tương, rượu sake, nước mirin, v.v.

Bỏ chai và nắp 
(đã tháo) vào 
lưới thu hồi 
chuyên dụng tại 
nơi thu gom

Tháo nhãn và nắp (chỉ 
phần có thể được gỡ bỏ) Rửa sạch và xả nước Làm bẹp xuống

Đã được sử dụng ở nhà, một trong chiều 
dài, chiều rộng hoặc chiều sâu hơn 60
cm và dưới 2 m (trừ cây sào) và trọng 
lượng của 1 cái (1 bộ) dưới khoảng 50 
kg.
Điều này bao gồm cả nệm futon.

Phải trả phí

Trực tiếp mang đến Thu gom riêng

Lượng rác được đổ
cùng một lúc tối đa là
3 bao túi đựng 45 lít.

Phí xử lý 200 yên / 10 kg tổng trọng lượng Phí xử lý Phí xử lý cơ bản 1000 yên + 500 yên / cái

●Người đổ rác bản thân hãy đến.

●Hãy chắc chắn rằng đó là rác ‘có thể mang đến’.

●Vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (bằng lái xe, v.v.) 

để xác nhận rằng bạn sống ở T.P. Misato.

●Số lượng mang đến được tối đa là 300 kg / ngày.

●Giờ mở cửa là từ 8:30 đến 17:00 vào các ngày trong tuần và 

chủ nhật đầu tiên và thứ bảy thứ tư hàng tháng.

※Vui lòng xác nhận trước về tháng 1 và tháng 12 vì bất thường.

※Cần phải đặt hẹn trước nếu mang trực tiếp đến vào các ngày 

thứ Bẩy, Chủ Nhật.

Phải cần đặt trước.
●Ngày thu gom trong tuần khác nhau tùy theo khu vực.

●Về nguyên tắc, vui lòng trả phí xử lý bằng tiền mặt tại 

thời điểm thu gom.

●Vui lòng mang đến nơi được chỉ định trước 8:30 sáng.

Những thứ này thì
thành phố chúng tôi 
không được thu 
gom và cách xử lý
khác nhau.

Sản phẩm theo Luật Tái 
chế Thiết bị Gia dụng

Máy điều hòa
Tivi (bao gồm 
loại LCD)
Tủ lạnh (Tủ 
đông) (Tủ lạnh 
và nóng)
Máy giặt (máy 
sấy quần áo)

Máy tính để bàn
Màn hình

・Các bộ phận tháo dỡ xe ô tô 

(bao gồm lốp, bánh xe, ắc quy, 
v.v.)

・Xe mô tô (bao gồm xe máy)

・Bình chữa cháy

・Két sắt chống cháy

・Bình gas propane

・Hóa chất như thuốc trừ sâu

・Chất thải xây dựng

・Những thứ liên quan đến 

hoạt động kinh doanh

Nệm futon là rác cồng kềnh.
Màn cửa và vải trải giường thì vui lòng đổ nó vào ngày ‘giấy tài nguyên / vải’.
Thảm, v.v. thì có thể được đổ vào ngày ‘rác cháy được’ khi cắt ra đến dưới 
60 cm.

※Máy tính xách tay thì bạn có

thể bỏ được vào thùng thu hồi tại 
tòa thị chính. (Miệng thùng thu 

hồi: 40 cm x 15 cm)

※Đối với những xe tải hay xe có ghi tên 

công ty thì sẽ không được vận chuyển đồ 

vào nếu không đặt hẹn trước.

※Chiều dài dưới 60 cm

※Chiều dài dưới 60 cm

《Trung tâm tiếp nhận rác 

cồng kềnh》

Địa điểm：1314 Kobo, Misato

℡：Đặt hẹn thu gom theo hộ riêng biệt

0120-80-5383

：Đặt hẹn mang trực tiếp đến trong 

các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật

0120-53-7489

Giờ tiếp nhận: các ngày trong tuần

8：30～17：00


