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（Rác đốt được）
Rác cháy được

Rác chôn lấp

Rác tài nguyên

Rác độc hại

Rác cồng kềnh

Vật cấm thải loại

Liên hệ

（Rác đốt được）

Rác nhà bếp, giấy vụn, cành cây con, sản phẩm
làm từ gỗ (loại nhỏ), sản phẩm làm từ vải và da,
dầu ăn, vỏ sò, tã giấy, v.v...

Xoong nồi, ấm nước, chảo, các loại thủy tinh, các
loại sành sứ, sản phẩm đồ điện gia dụng loại nhỏ,
lon sơn, xô, bồn rửa mặt, móc treo quần áo, chậu
trồng cây tròn, chậu trồng cây hình chữ nhật, v.v... 

Chai lọ dùng đựng đồ uống như nước trái
cây, thuốc uống, v.v..., dùng đựng thực phẩm
như cà phê, mứt, sốt Ponzu, v.v...

Lon dùng đựng đồ uống như nước trái
cây, bia, v.v..., dùng đựng thực phẩm
như bánh kẹo, thức ăn đóng hộp, v.v...

Chai nhựa dùng đựng đồ uống như nước 
trái cây, trà, v.v..., dùng đựng thực phẩm 
như rượu mirin, xì dầu, v.v...

Đèn huỳnh quang (trừ bóng đèn LED)
Pin khô (trừ pin sạc, pin nút áo)
Nhiệt kế (trừ loại kỹ thuật số)

Bàn, tủ, ghế sofa, giường, tủ chén, chăn nệm, xe 
đạp, quạt máy, máy hút bụi, lò sưởi điện, các đồ 
vật khác có kích thước lớn không thể bỏ vào túi 
rác quy định dành cho rác chôn lấp, v.v...

Các loại ly cốc, túi nhựa, khay khác khay
màu trắng, các loại chai, các loại màng bọc,
nắp của chai nhựa, v.v...

Khay nhựa màu trắng đựng cá, thịt, các món
ăn kèm, v.v..., thùng xốp dùng để cố định các
thiết bị điện, v.v… hay dùng để bảo quản đông lạnh, v.v…

Các loại lon

Các loại đồ nhựa (Có dấu Puramaku)

Rác nhà bếp, giấy vụn, cành cây con, sản phẩm
làm từ gỗ (loại nhỏ), sản phẩm làm từ vải và da,
dầu ăn, vỏ sò, tã giấy, v.v...

Xoong nồi, ấm nước, chảo, các loại thủy tinh, các
loại sành sứ, sản phẩm đồ điện gia dụng loại nhỏ,
lon sơn, xô, bồn rửa mặt, móc treo quần áo, chậu
trồng cây tròn, chậu trồng cây hình chữ nhật, v.v... 

Chai lọ dùng đựng đồ uống như nước trái
cây, thuốc uống, v.v..., dùng đựng thực phẩm
như cà phê, mứt, sốt Ponzu, v.v...

Lon dùng đựng đồ uống như nước trái
cây, bia, v.v..., dùng đựng thực phẩm
như bánh kẹo, thức ăn đóng hộp, v.v...

Chai nhựa dùng đựng đồ uống như nước 
trái cây, trà, v.v..., dùng đựng thực phẩm 
như rượu mirin, xì dầu, v.v...

Đèn huỳnh quang (trừ bóng đèn LED)
Pin khô (trừ pin sạc, pin nút áo)
Nhiệt kế (trừ loại kỹ thuật số)

Bàn, tủ, ghế sofa, giường, tủ chén, chăn nệm, xe 
đạp, quạt máy, máy hút bụi, lò sưởi điện, các đồ 
vật khác có kích thước lớn không thể bỏ vào túi 
rác quy định dành cho rác chôn lấp, v.v...

Những vật có tính nguy hiểm như các loại bình gas, bình chữa cháy, bình ắc quy, v.v...
Những chất có tính độc hại như hóa chất nông nghiệp (bao gồm túi đựng phân bón hóa học), chất độc, 
chất nguy hiểm, dung môi, v.v...
Những vật cần được tái chế theo quy định của Pháp luật như máy điều hòa, tivi (màn hình CRT, màn
hình LCD, màn hình Plasma), tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo, v.v...
Xe hai bánh sẽ do nhà sản xuất thu hồi nên vui lòng giao lại cho các đại lý bán lẻ.

Các loại giấy báo, các loại tạp chí như tạp chí hàng tuần,v.v…, 
thùng các-tông, giấy có thể tái chế như giấy gói, hộp giấy bìa 
cứng, v.v..., hộp giấy đựng sữa, nước trái cây, v.v... (mặt bên 
trong màu trắng), giấy cắt vụn bằng máy hủy tài liệu, quần áo 
chưa dùng đến hoặc còn ở trạng thái tốt 

Các loại ly cốc, túi nhựa, khay khác khay
màu trắng, các loại chai, các loại màng bọc,
nắp của chai nhựa, v.v...

Khay nhựa màu trắng đựng cá, thịt, các món
ăn kèm, v.v..., thùng xốp dùng để cố định các
thiết bị điện, v.v… hay dùng để bảo quản đông lạnh, v.v…

◎Vui lòng bỏ rác vào túi đựng rác cháy được theo quy định của thị trấn.
◎ Đối với rác nhà bếp, vui lòng để ráo hết nước.
◎Vui lòng hợp tác trong việc thu hồi dầu ăn đã qua sử dụng (dầu thực vật). (Thùng thu

hồi được đặt ở Tòa thị chính và các chi nhánh)

◎ Đối với tã giấy, vui lòng loại bỏ các chất bẩn trước khi vứt.
◎ Đối với các vật có chứa kim loại như album ảnh, v.v…, vui lòng loại bỏ kim loại trước khi vứt.

◎ Vui lòng bỏ rác vào túi đựng rác chôn lấp theo quy định của thị trấn.
◎ Đối với những vật to không thể bỏ vào túi quy định, vui lòng vứt vào loại “rác cồng kềnh” .
◎ Đối với dao và các sản phẩm bằng thủy tinh bị vỡ, v.v…, vui lòng dùng vải, v.v… gói lại để không gây nguy hiểm.
◎ Đối với các loại chai, lon, bao bì, v.v… có chứa hóa chất nông nghiệp, vui lòng trao đổi với đại lý bán lẻ để xử lý.
◎ Vui lòng hợp tác trong việc thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng .

 (Thùng thu hồi được đặt ở Tòa thị chính và các chi nhánh)

◎ Vui lòng tháo nắp và rửa sạch bên trong trước khi vứt.
◎ Vui lòng cho vào túi trong suốt không màu được bán trên thị trường để

có thể kiểm tra được bên trong.
◎ Đối với chai 1,8 lít và chai bia, v.v... vui lòng giao lại cho đại lý càng nhiều càng tốt.
◎ Đối với chai/lọ, bình sữa em bé, ly thủy tinh còn sót lại cặn hay còn nước bên trong,

vui lòng vứt vào loại “rác chôn lấp” .

◎ Vui lòng tháo nắp và rửa sạch bên trong trước khi vứt.
◎ Vui lòng cho vào túi trong suốt không màu được bán trên thị trường để

có thể kiểm tra được bên trong.
◎ Đối với bình xịt hay bình gas, v.v... sau khi đã sử dụng hết sạch bên trong, vui lòng
     đục lỗ bình ở nơi thông thoáng, không có khí bắt lửa.
◎ Đối với các loại lon còn sót lại dị vật hay đồ bên trong, vui lòng vứt vào loại “rác chôn lấp” .

◎ Vui lòng tháo nắp, gỡ nhãn và rửa sạch bên trong trước khi vứt.
◎ Vui lòng cho vào túi trong suốt không màu được bán trên thị trường để

có thể kiểm tra được bên trong.
◎ Đối với những vật dù còn nhãn dán nhưng không có dạng chai như vỉ trứng, v.v...,

vui lòng vứt vào các loại đồ nhựa.
◎ Đối với những vật không thể làm sạch, vui lòng vứt vào loại “rác cháy được” .

◎ Đối với những vật bị bẩn, vui lòng rửa sạch bên trong trước khi vứt.
◎ Vui lòng cho vào túi trong suốt không màu được bán trên thị trường để có

thể kiểm tra được bên trong.
◎ Đối với thùng xốp dùng trong bảo quản đông lạnh, v.v… sau khi được sử dụng làm

chậu trồng cây hình chữ nhật, vui lòng vứt vào loại “rác chôn lấp” .
◎ Đối với những vật không thể làm sạch, vui lòng vứt vào loại “rác chôn lấp” .

◎ Vui lòng cho vào túi trong suốt không màu được bán trên thị trường để có
 thể kiểm tra được bên trong.

◎ Đối với pin sạc - pin nút áo, vui lòng giao lại cho các đại lý bán lẻ.
◎ Đối với bóng đèn LED, nhiệt kế loại kỹ thuật số, vui lòng vứt vào loại “rác chôn lấp” .

Thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ): 2 ~ 4 giờ chiều

 Đăng ký qua điện thoại 1 tuần trước ngày thu gom rác cồng kềnh. (Loại rác, địa chỉ, v.v...)
Vài ngày sau, bưu thiếp (giấy phê duyệt) từ thị trấn sẽ được gửi đến.
Mang bưu thiếp này đến mua phiếu nộp lệ phí (nhãn dán) tại đại lý bán túi rác mà thị trấn chỉ định.
Dán nhãn lên rác cồng kềnh và vứt ở nơi chỉ định.

Vui lòng đăng ký với doanh nghiệp được cấp phép vận chuyển thu gom rác thải thông thường.
Vui lòng liên hệ với Ban tiếp dân thuộc Tòa thị chính để biết thêm chi tiết.

・Trường hợp trực tiếp chở rác đến bãi xử lý rác cuối cùng của thị trấn

・Trường hợp đăng ký thu gom ở doanh nghiệp được cấp phép

・Trường hợp đổ rác trong ngày thu gom rác cồng kềnh

◎ Đối với các loại giấy báo, các loại tạp chí, thùng cáctông, hộp giấy và quần áo cũ,
vui lòng dùng dây buộc lại trước khi vứt.

◎ Đối với giấy có thể tái chế, vui lòng dùng dây buộc lại hoặc cho vào túi giấy trước khi vứt.
◎ Vui lòng không gom lại bằng băng keo, v.v...
◎ Đối với hộp giấy, vui lòng rửa sạch bên trong, để ráo, cắt mở ra và gom lại trước khi vứt.
◎ Đối với giấy cắt vụn bằng máy hủy tài liệu, vui lòng cho vào túi trong suốt không

màu hoặc túi giấy trước khi vứt.
◎ Đối với những sản phẩm thuộc da – nylon, vui lòng vứt vào loại “rác cháy được” .

◎ Đối với những vật bị bẩn, vui lòng rửa sạch bên trong trước khi vứt.
◎ Vui lòng cho vào túi trong suốt không màu được bán trên thị trường để

có thể kiểm tra được bên trong.
◎ Vui lòng cho vào túi như túi mua hàng, v.v..., không cho vào túi trong suốt không màu.
◎ Đối với những vật không thể làm sạch, vui lòng vứt vào loại “rác cháy được”.
◎ Đối với những sản phẩm nhựa như hộp đựng bằng nhựa, v.v..., vui lòng vứt

vào loại “rác chôn lấp” .

○Ban tiếp dân, Tòa thị chính thị trấn Ikata: 38-2653 (trực tiếp)
○Bãi xử lý rác cuối cùng dành cho rác thải thông thường: 39-0121 (Thứ 6: 2 ~ 4 giờ chiều)

○Phòng cộng đồng địa phương, Chi nhánh Seto: 52-0111
○Phòng cộng đồng địa phương, Chi nhánh Misaki: 54-1111

Rác cháy được

Rác chôn lấp

Rác tài nguyên

Rác độc hại

Rác cồng kềnh

Vật cấm thải loại

Liên hệ

Các loại chai lọ

Các loại lon

Chai nhựa (PET)

Vật dụng bằng xốp

Giấy cũ và quần áo cũ

Các loại đồ nhựa (Có dấu Puramaku)

Vui lòng vứt rác tại điểm thu gom rác trước 8 giờ sáng của ngày thu gom.

Cách vứt rác gia đình

* Đối với các loại dầu không phải là dầu thực vật, vui lòng làm đông cứng bằng chất xử lý, hoặc thấm vào giấy, giẻ rồi mang đi vứt.


