
※ HÃY ĐỔ TRƯỚC 8 GIỜ SÁNG
Loại túi Ngày thu rác Loại rác Cách vứt Điểm chú ý Khác

Thành phố Kasaoka

     (BẢN LƯU)  CÁCH VỨT RÁC ĐÚNG CÁCH Ở KASAOKA (TỪ THÁNG 7 NĂM 2020)
 Phân loại

Liên hệ: Phòng môi trường      TEL 0865-62-3805

LOẠI
   RÁC
VỨT

BẰNG
 TÚI

BUỘC LẠI

NGOÀI ĐỒ GỖ

ĐỒ GỖ

ĐỒ CÓ
CHỨA
 THUỶ
 NGÂN

8:30~17:15
  Thứ 2~thứ 6

 hàng tuần

　　　　  　協力

RÁC
 CÓ
THỂ
VỨT
 Ở

TRẠM
 RÁC

RÁC
 CHÁY
 ĐƯỢC

THỨ
HÀNG TUẦN
 ※ HÃY ĐỔ
TRƯỚC 8H SÁNGLOẠI

RÁC

VỨT
BẰNG
CÁCH
BUỘC

LẠI

◎

RÁC
KHÔNG
CHÁY

 ĐƯỢC

LOẠI VỨT
BẰNG

TÚI
THỨ
HÀNG TUẦN
 ※ HÃY ĐỔ
TRƯỚC 8H SÁNG

RÁC TÌNH NGUYỆN
VÀ

RÁC CÔNG CỘNG

Yêu cầu thu
và ngày thu

RÁC
 KHÔNG

THỂ
VỨT Ở
TRẠM
 RÁC

RÁC CÓ
THỂ       Đ
EM     ĐẾ

N NƠI
XỬ
 LÝ

(MIỄN
 PHÍ)

RÁC QUÁ
KHỔ

CHÁY
ĐƯỢC

Thứ 2~6 hàng
tuần,

8:30~16:30
※trừ ngày lễ
và 29/12~3/1

RÁC QUÁ KHỔ KHÔNG
CHÁY ĐƯỢC

Thứ 3, 5 hàng
tuần, 8:30~12:00

 ※ trừ ngày lễ
và 29/12~3/1

ĐỒ
VẬT
KHÓ

XỬ  LÝ

Ở KASAOKA KHÔNG
THU CÁC LOẠI NHƯ SAU

Nhờ đến các
 công ty chuyên
môn hoặc cửa
hàng mua bán

ĐỒ
ĐIỆN

TỬ LOẠI
NHỎ

Đem đến Phò
ng môi trường
hoặc các trạm

rác
 trong

 thành phố

 CÁC
LOẠI
RÁC
THU

CÓ PHÍ

RÁC
QUÁ
KHỔ

RÁC CHÁY ĐƯỢC
・

RÁC KHÔNG CHÁY
ĐƯỢC

Đất liền : thứ 4
hàng tuần.

Đảo : Ngày thu
 rác không cháy

được
 hàng tháng

※Các loại sau không thể vứt theo như phân loại( hãy bó 

lại với đường kính dưới 15cm và chiều dài dưới 1m） 

◎Sau khi tháo phần ni lông, hãy vứt phần 
khung còn lại theo [rác loại kim loại]. 

◎Các loại nhánh cây từ đồng ruộng của 
mình là [rác gia đình]
◎Nhánh cây ngắn, lá hãy bỏ vào [ túi rác 
cháy được]
◎Rác tươi sống hãy vứt sau khi để khô ráo   

◎Hoa, cỏ, lá to cũng giống như vậy, buộc 
lại bằng dây và vứt với [rác cháy được]

◎Hãy yêu cầu đến cửa hàng mua bán đồ điện nếu tủ 
lạnh, tủ đông, máy sấy khô, máy giặt tương ứng với luật 
co thể tái chế.
◎ Đồ vật tương ứng với luật tái chế ở khu vực đảo, sau 
khi làm thủ tục đến cửa hàng mua bán, sẽ được vận 
chuyển miễn phí từ bãi rác đến phòng môi trường. Chi 
tiết liên hệ đến phòng môi trường. 
◎Gạch vụn không thể xử lý tại đây nên hãy yêu cầu đến 
công ty chuyên xử lý.

◎ Đồ điện loại nhỏ hãy tại trạm rác ở siêu thị happy 
mart, đường gần ga, phòng môi trường, uỷ ban, nhà văn 
hoá ( ngoại trừ một số nơi).
◎ Kích cỡ của thùng thu nhận rác là 35cm x 15cm. Hãy 
mang đến phòng môi trường nếu quá lớn.
◎ Liên hệ với phòng môi trường, nếu không không chắc 
vật đó có tiêu huỷ được không.
◎Có thể xác nhận địa điểm có trạm rác ở trang web 
thành phố Kasaoka hoặc phòng môi trường.

◎ Hãy vứt rác tại trạm rác ở địa điểm thích hợp có ở 
phòng môi trường, nhà văn hoá yoshida, chi nhánh uỷ 
ban... 
◎ Nếu việc mang tới các địa điểm trên khó khăn, hãy 
vứt những đồ vật trên như là rác không cháy được.

◎ Phải gọi điện đăng ký trước khi mang đến.

◎ Ngoài rác quá khổ, rác gia đình cũng cần 
đăng ký trước khi mang.
◎ Rác gia đình là miễn phí nhưng rác công 
nghiệp thì mất phí.

◎ Các dụng cụ bằng gỗ không cần tháo rời.

◎ Ngoài rác quá khổ thì rác gia đình cũng có thể 
mang đến được nhưng cũng cần đăng ký trước 
đó.

◎ Không thể vận chuyển rác khó xử lý hay rác
 công nghiệp.
◎ Dù có tháo rời cũng không thể vận chuyển rác 
khó xử lý.
◎ Hãy tái chế các đồ điện tử loại nhỏ nếu có thể. 

◎Hãy mang đến cùng nếu có đồ gỗ quá khổ.

◎  Vứt rác sai luật là phạm pháp. Hãy xử lý 
đúng cách. Nếu phát hiện ra người thực hiện 
sai cách, hãy nhanh chóng báo với cảnh sát.
◎ Rác khó xử lý hãy tháo rời ra và vứt với túi 
rác không cháy được.
◎ Tuy nhiên với sản phẩm nệm có lò xo hãy 
tháo rời chúng, phân loại thành [rác cháy 
được] và [không cháy được], còn lại phần lo
 xo sẽ là loại rác qúa khổ.

◎  Các sản phẩm tái chế đồ điện sẽ không vứt 
được. Các đồ khó xử lý như[ Mền điện, chăn 
điện] hãy nhờ đến công ty xử lý. 
◎ Máy tính có thể tái chế đúng luật có thể vứt 
được. Máy tính cũng có thể vứt theo [ đường tái 
chế]
Liên hệ : 「パソコン3R 推進協会」
Tel : 03-5282-7685
URL : http: //www.pc3r.jp

◎ Hãy cuốn pin điện tử lại bằng băng 
dính trong, cắt nguồn điện và đem đến 
nơi thu nhận hoặc đến các trung tâm thu 
nhận.
◎ Nhân viên sẽ không xử lý rác loại này.

◎  Địa điểm trạm rác
Phòng môi trường, tầng 1 uỷ ban, nhà 
văn hoá, trung tâm bảo hiểm, nhà thi 
đấu, trung tâm thị dân, bảo tàng 
kabutogani, Bayfarm, trung tâm phúc lợi 
xã hội lao động, nhà thi dân nội thành, 
nhà văn hoá yoshida, uỷ ban đaỏ 
shiraishi,  Trung tâm phúc lợi lao động...

◎  Địa điểm trạm rác
Phòng môi trường
Nhà văn hoá yoshida
Uỷ ban đảo Kitagi
Uỷ ban đảo Shiraishi
Uỷ ban đảo  Manabe

※ Hãy liên lạc nếu không thể tự mình vận chuyển.

①Đăng ký qua điện thoại đến Phòng môi trường
( Thời gian: 8:30~17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ và 
cuối năm) 
② Mua vé thu nhận ở uỷ ban hoặc các địa điểm bán lẻ

③ Nhập số tiếp nhận có ghi trên vé, sau đó dán vào rác 
quá khổ
④ Hãy đem rác đến trước 8h sáng ở địa điểm quy định 

◎  Không thu nhận rác khó xử lý

◎ Nếu có mong muốn thu nhận rác trong 
nhà, hãy liên lạc đến các công ty tiếp nhận. 
◎ Chi phí được quy định dựa trên mỗi đồ vật. 
Chi tiết liên hệ đến web site thành phố. Ví dụ
◆200yen( 1 sản phẩm) :   chăn 1 tấm, 1 quạt 

◆500 yên (1 sản phẩm) : xe đạp 1 chiếc, 1 
bếp
◆1000yen(1 sản phẩm) :bàn, giường đơn

Vé thu rác quá khổ

◎ Vé thu nhận rác quá khổ có phó 
được bán ở uỷ ban, phòng môi trường 
và các cửa hàng đăng ký.

◎ Có thể xác nhận các nhà chuyên 
môn ở trang web của Kasaoka hoặc 
liên hệ đến phòng Môi trường.

Số ○  
Kasaoka
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Satosho 

rác vi phạm

rác vi phạm

Rác tươi sống Cỏ nhành cây khô Rác tươi sống

Giày, ống nhựa Bĩm tả

Rác tươi sống Băng đĩa

Các nhành cây gãy Chiếu tre, trúc

Các loại kim loại, chai, 
lon không thể phân loại

Kính, gốm, 
đất sét Chậu cây 

loại nhỏ

Các loại điện 
tử loại nhỏ

Các loại điện 
tử loại nhỏ

Kairo, túi 
giữ ấm

Ô dù

◎  Rác ở đường hoặc các địa 
điểm công cộng( trừ rác có 
xử lý)

◎Nhánh cây, lá rụng ở 
đường hoặc các địa điểm 
công cộng( trừ rác có xử lý)

Dưới 
15cm

Dưới 1m

◎Thảm( trừ thảm điện) chiếu, chăn màn, rác cháy nhưng 
không bỏ vừa túi rác.

Dưới 1m

dưới 15cm

dưới 
15cm

◎ Tháo phần kim loại ở các loại đồ gỗ như sau, xếp thành tấm 
ván( dưới 1m),sẽ là rác  quá khổ.

◎Xe đạp,  lò sưởi dầu...

Tro Pin

Gạch

Các loại đựng đồ ở 
phía trong

Nệm có lò xo

Tủ lạnh, tủ đông

Điều hoà

Máy sấy vải Tivi

Chậu cây 
lớn

Thảm hoặc 
chăn điện

◎ Lò vi sóng, máy tính hoặc các sản phẩm điện tử, điện 
thoại, máy chơi game, đài...

◎ Bóng đèn, pin khô, dụng cụ đo thuỷ ngân, máy đo 
huyết áp

Dưới 1m

Dưới 
15cm

Dưới 1m

◎ Nhành cây khô ◎ Chiếu, màn trúc

Gia đình

Đăng ký qua điện thoại
 Tel: 0865-62-3805

Vận chuyển rác quá khổ Nhà máy vệ sinh sato

Vận chuyển rác qúa khổ Nhận giấy cấp phép

Vận chuyển rác qúa khổ

Gia đình Phòng môi trường Trung tâm tài nguyên Ibara

Nhận giấy cấp phép

Gia đình Phòng môi trường Trung tâm tài nguyên Ibara

Phòng quản lý xây dựng

 Kim loại

◎ Hãy đổ rác với túi rác được quy định.    

◎ Hãy buộc chặt miệng túi rác.

◎Hãy để ráo rác tươi sống trước khi vứt đi.

◎Loại rác được phân loại( giấy, hộp nhựa, vải) hãy đổ rác 
theo ngày phân loại.      
◎Tách phần kim loại kèm theo các sản phẩm nhựa hoặc da.    

◎Với đồ vật quá lớn không thể vừa túi, hãy chia nhỏ chúng 
ra.

◎ Sẽ không thu nhận túi rác bị thừa ra(vi 
phạm dung lượng rác), rác quá nhiều so với 
túi.

◎Để cắt giảm lượng rác tươi sống, có thể 
dùng loại hộp chuyên dùng. Có chế độ hỗ 
trợ để mua loại hộp này nên hãy liên lạc đến 
phòng môi trường hoặc trang web của 
Kasaoka.

◎ Túi được chỉ định hãy mua ở các 
cửa hàng có đăng kí.

Dung lượng của túi có 3 loại là 45L, 
30 L, 20L.

◎ Loại gỗ hay chăn mền đã được 
chia nhỏ cũng là rác vi phạm. Tham 
khảo mục rác quá khổ.

◎Hãy đổ rác với túi rác được quy định.    

◎Hãy buộc chặt miệng túi rác.

◎Hãy để ráo rác tươi sống trước khi vứt đi.

◎Loại rác được phân loại( giấy, hộp nhựa, vải) hãy đổ 
rác theo ngày phân loại.      
◎Tách phần kim loại kèm theo từng sản phẩm nhựa 
hoặc da.    
◎Với đồ vật quá lớn không thể vừa túi, hãy chia nhỏ 
chúng ra.

◎  Các loại rác [Rác khó xử lý] ở phía dưới 
đây, hãy vứt đúng với túi đựng rác theo 
quy định. 
◎ Hãy phân loại đồ vật từ các loại chai, lon, 
chai xịt, bình ga theo từng nhóm rác thích 
hợp.
◎Hãy vứt các tươi sống sau khi để khô ráo.   

◎Trong loại sản phẩm điện loại nhỏ, nếu 
có đồ vật có thể tái chế được hãy đem tới 
phòng môi trường hoặc nơi thu nhận.

◎ Hãy mua loại túi chỉ định ở các 
cửa hàng có đăng ký. Dung lượng là 
30L.

◎Khi dọn dẹp ở đường phố hoặc các địa điểm công 
cộng, hãy đổ rác công cộng tại nơi quản lý xây dựng  ở 
địa điểm đó.
◎Phải phân chia rác cháy đước và không cháy được.

◎Khi dọn dẹp tổng thể có trên 6 túi rác không phải trạm 
đổ rác mà hãy yêu cầu tại bộ phận quản lý xây dựng.
◎Nếu có dưới 5 túi rác, việc thu nhận rác giống với rác 
gia đình và sẽ được thu nhận tại trạm đổ rác.

Vé thu rác quá khổ

◎Là rác không cháy được, tổng hợp và buộc chúng 
lại bằng dây. 

◎Lá, cành cây ở nhà mình không được sử 
dụng túi dành cho rác công cộng. Người 
quản lý nhà ở cần có trách nhiệm và xử lý 
đúng đắn.
◎Các nhánh cây ở công viên cũng sẽ không 
bỏ vào túi rác, mà buộc lại bằng dây. Điều 
kiện của loại rác này cũng như rác gia đình, 
chiều dài dưới 1m và đường kính bó lại là 
dưới 15cm.

Dưới 1m

Dưới 
15cm

Ga Satosho

Trung tâm tài 
nguyên Ibara

Bệnh viện thị dân 
Kasaoka


