
Paraan ng paghihiwalay ng basura

Recyclables

Dalawang beses sa
isang buwan

□Ika-1 na Linggo

□Ika-2 na Linggo

□Ika-3 na Linggo

□Ika-4 na Linggo

Com
bustible 

garbage

3 beses sa isang linggo
□ Lunes
□ Martes
□ Miyerkules
□ Huwebes
□ Biyernes
□ Sabado

M
ga basura na hindi 
dapat sinunog

Isang beses sa isang linggo

□ Lunes
□ Martes
□ Miyerkules
□ Huwebes
□ Biyernes
□ Sabado

M
alaking

basura

Mangolekta ng 
apat na beses sa 

isang taon
(Mangyaring suriin ang iskedyul)

Mangyaring dalhin ito sa
incombustibles collection point.

Hazardous 
garbage

Araw ng basura 
na hindi dapat 

sinusunog

Kapag direktang dinadala ito sa
sentro ng paglilinis

(1863, Mitakaya, Hanyu-shi)

【Lunes hanggang Biyernes】 8:45-12:00, 13:00-16:30
【Sabado】 8:45-11:30
Hindi kasama ang mga Linggo, mga pampublikong pista opisyal, at mga
pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon

Mga hilaw na basura Papel

Mga lampin sa papel

Maruruming damit

Damit na panloob

Pahayagan

Magazine
KartonWalang laman na lata

Walang laman na bote

・Ubusin mo lahat ng gas.

Lata ng spray Metal Leather bag
Leather na 
sapatos

Basag na baso

Ceramics

Vinyl
Plastik

Weed

Mga maliliit na 
kagamitan

Air conditioner, TV, 
refrigerator, freezer, washing 
machine, clothes dryer, 
computer ay hindi kasama.

Mga malalaking appliances

・Alisin ang baterya

Muwebles

Lumang damit

Bisikleta atbp

Fluorescent tube Mga ilaw na bombilya

･ Alisin ang takip.
･ Banlawan ang loob ng mga lata o bote.

Mga bote ng 
PET

･ Patuyuin ang anumang labis na
likido mula sa hilaw na basura bago itapon.

DahonKahoy

・kahoy
→Gupitin sa haba na 60 cm o mas mababa
at isang diameter o kapal na 10 cm o mas mababa.

・Weed → Mangyaring patuyuin ng mabuti

･Itali ang mga ito sa isang crosswise na may isang string.
･Huwag iwanan ang mga ito sa Basang araw.

Goma

Air conditioner, TV, refrigerator, 
freezer, washing machine, clothes 
dryer, computer ay hindi kasama.

Karpet

Futon

Kung gusto mong itapon ang malalaking basura sa isang araw maliban sa takdang
petsa, mangyaring dalhin ito nang direkta sa cleaning center.

Mangyaring ilagay ito sa kahon ng koleksyon ng baterya na naka-
install sa mga pampublikong pasilidad at tindahan ng kuryente

Hanyu Bulwagan ng Lungsod
Dibisyon ng Kapaligiran
℡048-561-1121
Hanyu Sentro ng Paglilinis
℡048-565-3979

Ang mga basurang ito ay hindi maaaring kolektahin sa lungsod
Mga basura mula sa mga establisyimento ng negosyo tulad ng mga kumpanya at tindahan tulad ng mga restawran.

Kung mayroon kang maraming basura sa isang pagkakataon, tulad ng paglipat, paglilinis ng iyong bahay, o pagtotroso ng 
mga puno sa iyong bakuran, dalhin ito nang direkta sa sentro ng paglilinis.

Mga silindro ng gas, mga ginamit na langis, mga pestisidyo, mga gulong, mga kongkretong bloke, mga materyales na
ginagamit sa pagtatayo, mga piano, atbp.

Hindi kinokolekta kapag
pista opisyal.

Kinokolekta din sa mga 
pampublikong holiday.

Mga lighter

・Ilagay ito sa isang karton na kahon
Mangyaring sumulat ng "Kiken"

Baterya

Mangyaring ilagay ito sa pamamagitan ng 8:30 am.


