
Làm thế nào để tách và xử lý rác thải

Táichế

Hai lần một tháng

□ Chủ nhật thứ 1

□ Chủ nhật thứ 2

□ Chủ nhật thứ 3

□ Chủ nhật thứ 4

R
ác cháy đư

ợc

3 lần một tuần
□ Thứ hai
□ Thứ ba
□ Thứ tư
□ Thứ năm
□ Thứ sáu
□ Vào thứ bảy

R
ác không cháy đư

ợc

Mỗi tuần một lần
□ Thứ hai
□ Thứ ba
□ Thứ tư
□ Thứ năm
□ Thứ sáu
□ Thứ bảy

R
ác

quá
khổ

4 lần một năm
Ngày chỉ định

(Tham khảo bảng đính kèm)

Vứt bỏ cùng nơi với chất
rác không cháy được.

R
ác

có
hại

Ngày rác không 
đốt được

Nếu bạn muốn mang nó trực
tiếp vào Trung tâm vệ sinh.
(1863, Mitakaya, Hanyu-shi)

【Các ngày trong tuần】 Từ 8:45 sáng đến trưa ・ 1 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều
【Thứ bảy】 Từ 8:45 sáng đến 11:30 sang
Không tính chủ nhật, ngày lễ và các ngày lễ cuối năm, lễ tết.

Rác nhà bếp Giấy vụn
Tã dùng một lần

Vải vụn
Đồ lót

Báo
Tạp chí

Các tôngLon rỗng
Chai rỗng

・ Sử dụng hết xăng.

Bình xịt kim loại Hàng hóa daKính vỡ

Gốm sứ

Nhựa vinyl
Nhựa dẻo

Cỏ dại

Các thiết bị nhỏ

Không bao gồm Máy lạnh, 
TIVI, Tủ lạnh, Tủ đông, Máy
giặt, Máy sấy quần áo và máy
vi tính.

Đồ gia dụng lớn

・Tháo pin.

Đồ nội thất

Quần áo cũ

Xe đạp v.v.

Đèn huỳnh quang Bóng đèn

･ Tháo nắp.
･ Rửa sạch bên trong lon hoặc chai.

Chai thú cưng

･ Xả hết chất lỏng dư thừa 
từ rác thô trước khi đổ bỏ.

Cành cây
Gỗ

・Cỏ dại → Lau khô hoàn toàn.
・Cành cây , Gỗ

→ Cắt theo chiều dài từ 60 cm trở xuống 
và đường kính hoặc độ dày từ 10 cm trở xuống.

･ Bó chúng theo hình chữ thập bằng một sợi dây.
･ Đừng để chúng vào những ngày mưa.

Sản phẩm cao su

Không bao gồm Máy lạnh, TIVI, Tủ
lạnh, Tủ đông, Máy giặt, Máy sấy
quần áo và máy vi tính.

Thảm
Futon

・ Nếu bạn muốn xử lý rác quá khổ vào một ngày khác với ngày quy định, 
bạn sẽ phải trực tiếp mang đến trung tâm làm sạch.

・Đặt nó vào hộp thu thập pin được lắp đặt trong các cơ sở công cộng, 
cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng máy ảnh, cửa hàng đồng hồ, v.v.

Tòa thị chính Hanyu
Bộ phận môi trường
℡048-561-1121

Trung tâm vệ sinh Hanyu
℡048-565-3979

Sau đây không thể được thu thập :
・Chất thải thương mại từ các doanh nghiệp, cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, v.v.

・Nếu bạn có một lượng lớn rác thải cùng một lúc, chẳng hạn như dọn nhà, dọn dẹp nhà cửa, hoặc 
chặt cây trong vườn, hãy mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh.

・Bình gas, dầu đã qua sử dụng, thuốc trừ sâu, lốp xe, khối bê tông, vật liệu dùng trong xây dựng, 
đàn piano, v.v.

Không thu vào các ngày
nghỉ lễ chung.

Cũng được thu vào các ngày
nghỉ lễ chung.

Bật lửa

・Hãy đặt nó vào một hộp các tông, 
sau đó viết 「YUUGAI GOMI」 bên ngoài.

Ắc quy

Xin vui lòng vứt rác đúng nơi quy định vào 8:30 sang ngay thu gom.


