
※Ang puting bilog sa tuktok ng bote ay maaaring manatili.

・Hindi tinukoy ng Misato City ang anumang partikular na bag ng 

basura.

・Hindi magagamit ang supot ng bigas, bag ng feed, kulay itim o asu, 

na plastik bag at karton.

・Nag papatupad kami ng isang buong araw-araw na sistema sa pangolekta ng mga 

basura maliban sa malalaking basura sa mga piyesta opisyal, bakasyon. 

・Alas 8 ng umaga magsisimulang mangolekta ng basura. itaapon ang basura bago 

sumapit ang 8 ng umaga sa araw ng koleksyon ng basura

・Huwag magtapon ng basura sa araw bago ang koleksyon ng basura o sa gabi, sa 

dahilan na maaaring ikalat ang basura ng aso, pusa at uwak.

・Ang tao na namamahala sa paglinis ng itinalagang lokasyon para sa basura ay 

nagpapasya at namamahala sa tungkulin sa paglinis, hindi maaaring magtapon ng 

basura sa ibang lugar.

・Ang oras ng koleksyon ay nag-iiba ayon sa lugar.

・Ang oras ng pagkolekta ng basura ay maaaring maiba depende sa dami ng mga 

basura at kondisyon ng trapiko.

・Kapag mayroong ibat ibang klase ng basura ang natapat sa parehong araw ng 

koleksyon, (Basura na hindi nasusunog)(Nakakapinsalang baura)(Papel, tela at 

damit) at iba pa. Ang sasakyan ng basura ay kokolektahan ito ng hiwalay. Ang oras 

ng koleksyon ay maiiba.

・Sa lungsod, ang mga kaugalian ng sticker ay naiwan sa masamang pinagsunod-

sunod na basura at iba pang uri ng basura kaysa sa petsa ng pagkolekta.

Patakaran sa Pagtapon ng Basura

Tungkol sa koleksyon ng basura

Para sa mga detalyadong impormasyon tungkol sa 

pagtatapon at pagbubukod ng basura at bagay na 

maaring i-recycle,

mangyaring tingnan ang "paraan sa pagtatapon at 

pagbubukod ng basura at bagay na maaaring i-

recycle" na ipinamamahagi sa lungsod at website ng 

lungsod.

Misato Cityhall Clean Life Department

048-930-7718（direct）

▼Papel ng pahayagan ▼Magasin ▼Karton ▼Pakete ng Papel

▼Magaspang at iba pang papel : Balot ng tsitsirya, pambalot na papel, postcard, 

sobre, poster, kalendaryo, name card, wrap core, at iba pang mga papel na maaaring 

i-recycle.

※Pantayin at itali. ilagay sa supot ang magaspang na papel at itali. ilagay sa gitna ng 

magasin ang maliit na papel.

▼Damit o tela

tuwalya, sheet, kumot, kurtina, dyaket, damit na panloob, palda, pantalon, sweater, 

at iba pa.

※Hugasan at ilagay sa transparent na plastik bag bago ang araw ng koleksyon ng 

basura. ang mga damit ay muling gagamitin.

▼Basura mula sa kusina 
・Basura ng pagkain, mga scrap mula sa kusina, gamit na dahon ng tsaa at mga shell

▼Plastik
・lalagyan ng shampoo at lalagyan ng sabon na ginamit sa panlinis/styrofoam/mga produktong 

plastik/video tapes/CD/kahon ng CD

▼Balat, Katad na mga bagay

▼Bagay na goma

▼Damit o tela na

hindi maaaring I-recycle

▼Kahoy na tabla

▼Bagay na yari sa metal

・Kawali, kaldero, timba, 18 litro kuwadrado na lata.

▼Personal Computer, mga accessory maliban sa monitor
・Printer, keyboard, mouse, extension cord

▼Keramika
・tasa, kaldero ng bulaklak, kalakal at baso

▼Maliit na de-koryenteng kagamitan
・microwave, oven toaster, rice cooker, radyo at cassette player, iron dryer, word processor, 

vaccuum cleaner, gas range, laruang elektrikal, heater, oil stove

※mayroon kahon ng koleksyon sa cityhall para sa maliit

（puwang ： pahalang 40cm×patayo 15cm）

▼Kutsilyo, kagamitang babasagin
※ibalot sa papel ng pahayagan ang matulis na babasagin.

▼Lata na walang laman  Lata ng beer, juice, de-latang pagkain

▼Bote na walang laman  Bote ng juice, kape, wine, sarsa

※banlawan ang loob bago itapon

▼Katridong gas, spray na lata

※Ubusin ang laman at gumawa ng isang butas

▼Fluorescent light
※Ilagay sa loob ng kahon ng pinagbilhan o kaya ibalot sa papel ng pahayagan upang 

maiwasan ang pag basag nito.

▼Mercury thermometer ▼Salamin ▼Baterya
※Ilagay sa transparent na plastik bag.

※Maaaring ilagay ang ginamit na dry cell baterya sa mga tindahan na mayroong 

kahon para sa koleksyon.

※Ang mercury sa mga fluorescent lamp at mercury thermometer ay isang 

nakakapinsalang sangkap. Mangyaring huwag ihalo sa nasusuog ng basura.

▼Plastik na bote Katulad ng markang nasa kaliwa

・Transparent na bote na walang kulay na De-boteng inumin, mineral na tubig, toyo, sake, 

mirin at iba pa.

Ilagay ang bote na plastik at 

takip sa loob ng net sa 

itinalagang lugar para sa 

koleksyon.

Tanggalin ang etiketa at 

takip (Tanggalin ang 

bahagi na maaaring alisin)

Marahang banlawan ang loob, 

patuyuin

Pisain

Basurang ginamit sa bahay na may sukat 

na 60cm(haba, lapad, taas) 2metro ang 

haba o mas kaunti. 50kg bawat piraso o 

pares. Kasama rin ang Futon. 

May Bayad

Dalhin ng direkta sa sentro ng pagtanggap Indibidwal na koleksyon

Hanggang 3 plastik bags na 45liter 

size na plastik bags ay maaaring 

itapon ng isang beses

Bayad  - 200yen sa Kabuuang timbang na 10kg Bayad - Pangunahing bayad 1000yen + 500yen bawat isa

●Ang taong nagdala ng malalaking basura ay dapat na may-ari ng basura.

●Suriin kung tanggap bilang malalaking basura.

●Dalhin ang iyong ID(Lisensya ng Pagmamaneho) na nagpapatunay na ikaw ay nakatira 

sa misato city.

●May limitasyon hanggang 300kg sa bawat araw.

●Ang pagtanggap ay sa unang linggo ng buwan at weekdays.

Ikaapat na sabado ng buwan 8:30 ~ 17:00.

※Sa buwan ng disyembre at enero ay nababago ang oras at araw, suriin ito.

※Kinakailangan ang maagang pagpapareserba  kung  direktang paghahatid  sa araw ng 

Sabado at Linggo.

Kailangan kumuha ng reserbasyon
●Ang araw ng koleksyon ay naiiba depende sa lugar.

●Magbayad ng cash kapag dumating ang maniningil upang kunin ang 

basura.

●Ilagay ang basura hanggang 8:30 ng umaga sa lugar at araw na tinukoy 

para sa koleksyon ng basura.

Ang mga basura katulad 

nito ay hindi kinokolekta ng 

lungsod, ang bawat isa ay 

mayroon sariling paraan ng 

pagtapon.

Ang mga produktong naka-target para sa 

pag-recycle ng kagamitan sa bahay
Aircon

TV(Kabilang ang 

flat-screen TV）

Refrigertor

（Freezer）

Washing machine

（Tumble dryer）

Display and personal 

computer

・Mga bahagi ng sasakyan 

na pinaghiwalay

（Kabilang ang Gulong, 

baterya at iba pa）

・Motorsiklo（原付含む）

・Pang-apula ng apoy

・Hindi nasusunog na vault

・Tangke ng propane gas

・Kemikal

・Pestisidyo

・Mga basura mula sa 

aktibidad sa negosyo

at iba pa

Ang futon ay malaking basura.

Ang kurtina, sheets ay maitatapon sa araw ng koleksyon ng papel,tela at damit

Ang karpet ay maitatapon sa araw ng koleksyon ng nasusunog na basura. Gupitin ito nang mas 

maliit kasya 60cm.

※Mayroong kahon ng 

koleksyon para sa laptop sa city 

hall（puwang ： pahalang 

40cm×patayo 15cm）

※Bawal magdala ng trak na may pangalan ng kumpanya 

na walang reserbasyon.

※Hanggang 60cm 

pinakamahabang haba

※Hanggang 60cm 
pinakamahabang haba

《Sentro ng Pagtanggap para 

sa Malalaking Basura》
Lugar：Kobo1314, Misato city

℡：Pagpapareserba para sa door to  

door na koleksyon

0120-80-5383

：Reserbasyon para sa direktang  

paghahatid sa araw ng Sabado at 

LInggo

0120-53-7489

Oras ng Pagtanggap Lunes -

Biyernes 8：30～17：00


