Phiên
bản năm

Giãm lượng rác thãi là vấn đề mỗi chúng ta phải suy nghỉ. Theo 『Kế hoạch tổng hợp số 6
của Obu shi』 cho đến năm 2030 mục tiêu là giãm 10% lượng rác thãi.Tăng cường thu gom
rác nguyên liệu và tái chế để giãm lượng rác thãi.
●Phí xử lý rác định loại 1 bao

loại lớn)là 264yen ( 2018).Phí xử lý rác này được sung vào
quỉ thuế của thành phố.
●Ở Tobu Chita kurin senta gồm: Obu, Toyoake, Higashiura ,Agui thì phí vận hành được
đãm trách.Vào tháng 4 năm 2019 cơ sở đốt rác mới được hoàn thành,Nhưng việc giãm
lượng rác thãi là cần thiết để đãm bảo việc vận hành cơ sở được lâu dài
○ Những năm gần đây thường xảy ra nhiều thiên tai lớn.Sinh ra nhiều rác thãi khi xảy ra
thiên tai thì nhà sập hay đồ dùng bị hủy hoại rồi giữ lại ở các hộ gia đình mà không được
xữ lý .Đặc biệt với những loại rác lớn nếu không được xữ lý thì khả năng dể bị ngã đổ
nguy hiễm cho thân thể và tính mạng. Xin hãy thường xuyên xữ lý rác thãi.
○Bỏ rác bất hợp pháp là phạm tội.Ngoài mức phạt tối đa là 20,000yen thì còn có thể bị
xữ lý theo 『điều luật về xữ lý chất thãi và vệ sinh 』là tối đa 5 năm tù hoặc tiền phạt tối
đa là 10 triệu yen.

Nội dung

Phân loại

Rác thãi

Rác đốt được

Bãi rác khu vực

Rác không được đốt

Rác tái chế

Nhựa đục,hộp nhựa xốp
chai PET/nhôm/thép/chai
lọ/bình xịt bằng nhôm/các
loại thuộc giấy,quần áo

Material Reciclável

Lixo

Điện gia dụng loại nhỏ (bao
gồm máy tính cá nhân)
Rác lớn không bỏ vào túi rác
qui định được

trang 1〜2

(1) Trạm thu gom của khu vực
(2) Những trạm thu gom công

cộng

(1) Thùng thu gom ở những cơ sở
công cộng (30 chũng loại)
(2) Công ty ReNet Japan (Dịch vụ thu
gom rác tái chế tại nhà)

trang 5〜8

trang 11

(1) Trực tiếp đem đến Tobu Chita kurin senta
(2) Dịch vụ thu gom rác cở lớn tại nhà
(3) Các cơ sở được phép vận chuyển

trang 3〜4

thu gom rác tái chế

Những loại mà Tobu Chita
kurin senta không xữ lý được

Những nơi bán sản phẫm hoặc gọi
dịch vụ thu gom

Những loại bắt buột rác tái
chế (4 loại điện gia dụng)

(1) Gọi tiệm bán hàng điện gia dụng
(2) Các cơ sở được phép vận chuyển
trang 11
thu gom rác tái chế
(3) Trực tiếp mang đến những cơ sở thu gom đươc chỉ định

Những loại rác từ kinh doanh,sản xuất

Các cơ sở chuyên môn được phép
thu gom rác tái chế

trang 4 ,11

Cách phân loại rác được hướng dẩn ở trang 9〜10

Những loại shi không thu gom

Phương pháp xữ lý và nơi tập trung,thu gom

trang 11

Obu shi yakusho: ☎ 0562-47-2111 (tổng đàil) Phòng môi trường: ☎ 0562-45-6223
Trang Web Obu shi:

obu city aichi

●Trạ m thu gom củ a khu vực sẽ thu gom rác đố t đượ c và rác không đôt đượ c.Mỗ i khu vực sẽ có sự quả n
lý khác nhau.Yêu cầ u phả i thông tin vớ i nhau để bắ t đầ u việ c sử dụ ng các trạ m thu gom
●Hãy hỏ i những hộ ở gầ n về vị trí các trạ m thu gom rác.Cũ ng có thể tìm thông tin ở shi yaku sho,phòng
môi trườ ng.Cũ ng có những că n hộ tậ p thể hoặ c chung cư cũ ng có bố trí trạ m thu gom rác.
● Rác thãi thường hay bị quạ hoặc mèo làm tán ra.Trạm thu gom rác ở khu dân cư hoặc quản lý các
chung cư được trang bị thùn kín hoặc lưới ngăn thì phải bỏ rác vào bên trong thùn hoặc lưới
●Ở Obu shi thì dùng chung một loại túi rác qui định cho rác đốt được và rác không được đốt Có 3 kích
cở đại,trung,tiểu túi rác này có thể mua ở các tiệm quán trong shi)

Lịch thu gom

Khu vực thu gom rác chia thành 2 khu vực phía Đông và khu vực phía Tây, được
phân tách bởi trục đường ray chính tàu JR .
Ngày lễ và ngày nghỉ bù lễ: có làm việc.
Không thu gom rác trong khoảng thời gian từ 31/12 đến 3/1

Các trạm công cộng thu rác tái chế.
Các cơ sở công cộng chính (tham khảo).

Toyoake
Nagoya

Rác đố t được

Rác đố t được

Hàng tuầ n

Thứ ba
và

Thứ sáu

Hàng tuầ n

Kyouchou Kouminkan

Kitayama Kouminkan

Kyouchou Shougakkou
Nghỉ

ngày 1 tháng 1

Aisan Bunka Kaikan

Kanda Kouminkan
Obu Kita Chuugakkou
Kitayama Shougakkou
Kanda Shougakkou
Higashiyama Kouminkan

Obu Chuugakkou

Siêu thị Apita

Tokai

Hoken Center
Ishigase Kaikan

Ishigase Shougakkou

Rác không đượ c đố t
Mỗ i tháng vào
Thứ 4 tuần thứ 2
và
Thứ 4 tuần thứ 4

Morioka Kouminkan

Yoshida Shougakkou

Yoshida Kouminkan
Obu Minami Chuugakkou

Higashiura

và

Thứ năm
Nghỉ ngày 31 tháng 12

Higashiyama Shougakkou

MediasTaiikuka Obu

Nagakusa Kouminkan
Obu Nishi Chuugakkou

Phía Tây

Thứ hai

Siêu thị Max Valu

Kyouwa Nishi Shougakkou

Yokone Kouminkan

Siêu thị

Domy

Obu Shougakkou
Obushiyaku sho
Obu Kouminkan
Daito Shougakkou

Phía

Đông
Kariya
Rác không đượ c đố t
Mỗ i tháng vào
Thứ 4 tuần thứ 1
và
Thứ 4 tuần
e thứ 3

Trường hợp túi rác bị dán
tờ cảnh cáo: yêu cầu
người đổ rác cần phải
có trách nhiệm và xử lý
rác ngay lập tức.

Đổ rác tại nơi thu gom
rác theo quy định trước
8h sáng của ngày thu
gom. Không đổ rác từ
ngày hôm trước.
Obu shi chỉ có 1 mẫu túi rác
Hãy bỏ rác đốt được, rác
không được đốt vào đúng
mẫu túi rác được chỉ định.

Cách giãm
lượng rác

警 告
シール

Rác Tươi
Trọng lượng rác tươi
80% là nước hãy vắt
khô nước khi bỏ rác sẽ
giãm
được
trọng
lượng

Không thu gom rác có thể tái
chế. Hãy tập kết rác tái chế
tại các địa điểm thu hồi trong
khu vực hoặc địa điểm thu
hồi công cộng theo quy

Để đảm bảo rác bên trong túi
không bị rơi ra ngoài, hãy buộc
kín miệng túi rác chỉ định trước
khi đem đổ.Túi rác bị trùm từ 2
bên hoặc bị dán lại sẽ không
được thu gom

Rác giấy

Các loại giấy có viết
chử,hay giấy in cắt
bằng kéo là dùng tái
chế được.Hãy bỏ vào
những mẫu giấ in nhỏ
vào bao thư vv rồi
đem bỏ rác tái chế

Mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm
quản lý và giữ gìn sạch sẽ nơi thu gom
rác

Rác lớn không bỏ vào túi
trang 3〜4
rác qui định được

Rác phải được bỏ vào túi rác chỉ định
Giấy

Rác tươi

Loại rác sau không cần bỏ
vào túi rác chỉ định

Đồ nhựa

(các loại giấy không thể tái chế)

Cành cây chặt nhỏ

Rác đốt được

● Độ dầy dưới 5cm
●Vắt sạch nước
Sử dụng thùng ủ phân Compost hay tạo
thành phân hữu cơ Asupa để giảm thiểu
lượng rác sinh hoạt..

Loại ra đồ bẩn

Nệm,gối ngủ các loại

Trừ các loại hộp chứa

Sản phẩm cao su

Đồ nội thất gỗ

Chiều cao:dưới 40cm

Phá bỏ

● Đồ gỗ(tủ,ghế...) và vật dụng bằng gỗ
hãy bỏ vào túi rác chỉ định

Sau khi phá bỏ, gói vào túi rác theo quy định
Thủy tinh, kim loại phân loai sang rác không thể
cháy được.
Dầu ăn

Rác khác

Đã được làm cứng bởi chất làm

Chú ý

đông dầu Thấm sạch bằng vải hoặc giấy..)

Lá, cỏ
khô...
Làm sạch
đá và cát
Đồ da....

Cát giữ ấm tay (kairo)
Túi hút ẩm(làm khô)

●Hộp nhựa, xốp, đồ bọc nhựa, giấy được phân loại
cùng rác có thể tái chế

Túi giữ lạnh(chườm đá)

Rác không được đốt

Đồ gốm, sứ

Đèn huỳnh quang,
bóng đèn

Thủy tinh

Xe 3 bánh, xe đạp
Dán biển [ Không dùng được 不用]
Số lượng tối đa
thu
gom:
3xe/lần/địa
điểm thu gom.

. Những đồ nguy hiểm như thủy tinh vỡ hãy bọc gói bằng giấy báo rồi bỏ vào túi rác quy định có dán chữ “われもの” (waremono)

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

30 mẫu đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
được phân loại thuộc rác có thể
tái chế.
Tham khảo

Nhôm dầy

Khay đựng mỳ xào nabeyaki
udon, tấm chắn bếp bằng
nhôm
Đồ nhôm mỏng(lá
nhôm...)bỏ cùng rác đốt
được.

Chú ý
Trang 11

Đồ kim loại
Gói lại và cuốn bằng giấy.
Bật lửa:đã sử dụng hết

Bình xịt là rác tái chế

Nếu đem bỏ rác
không được đốt
sẽ nguy hiễm cho
môi trường..
●

Lò vi sóng

Mang trực tiếp đến Tobu chita
Kurin senta

● Trạm thu gom không thu nhận rác cở lớn loại không bỏ vào túi rác chỉ định được).Hãy đem trực tiếp đến Tobu Chita Kurin
Senta hoặc gọi cho dịch vụ thu gom loại rác cở lớn có thu phí)
● Nếu rác được cắt nhỏ thành kích cở qui định,xe 3 bánh,xe đạp nếu là xe đạp điện thì phải tháo pin ra)thì không cần bỏ vào
bao rác chỉ định,trạm thu gom vẩn thu nhận
●Cần tìm hiểu xem loại rác nào mà nơi bán sản phẫm hoặc dịch vụ thu gom chuyên môn có xữ lý được hay không thì hãy
tham khảo
trang 4

(1)Trực tiếp mang đến Tobu Chita Kurin Senta
Tobu Chita Kurin Senta
(Trung tâm xữ lý rác)

Higashiura-cho, Ooaza Morioka Aza Yoshino

0562-46-8855

Khi mang rác đến đây phải tuân thủ những qui tắc sau
① Rác đốt được và rác không được đốt ở hai nơi riêng biệt nên trước khi mang tới đây phải phân loại riêng ra
② Bạn tự xuống rác và phải tuân theo sự hướng dẩn của nhân viên ở trung tâm xử lý rác
③ Những loại thùng giấy hoặc lon nhôm là tái chế được hãy đem bỏ rác tái chế

Mỗi 10 kg là 200yen(trường hợp dưới 10 kg cũng 200yen)

Phí

(Ngày lễ cũng hoạt động.

Ngày

Thứ hai đến thứ bảy
Nghỉ ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1.)
8:30～12:00 , 13:00～16:30.
Thời gian
Kon bi ni

Obu Shougakkou

Bản đồ

Sở cứu hỏa

Hướng đi
Nagoya
Obu shi
yakusho
Lagoa

Pachinko

Daito Shougakkou

Estação Obu
Xí nghiệp

Sân trống
Hồ bơi

Xí nghiệp

Obu Koukou

TOBU CHITA
Kurin Senta

Trung tâm
Xử lý chất thãi
Tobuchita

Hướng đi
Toyohashi

(2)Nếu bạn không tự mang rác đến Tobu Chita Kurin senta được

●Dịch vụ thu gom rác sẽ đến trước cửa nhà bạn để thu gom,không tính kích cở,phí thu mỗi kiện là 1500yen.
●Nếu bạn không thể mang rác ra đến trước cửa,hoặc không sắp xếp đổ rác được đúng ngày thu gom thì hãy gọi
tư vấn với những dịch vụ được cấp phép thu gom.Với lượng rác nhiều thì thuê những dịch vụ thu gom sẽ tiện
ích về kinh phí hơn

① Dịch vụ thu gom rác cở lớn của Obu shi(có thu phí)
Obu shi ủy thác cho dịch vụ thu gom rác có thu phí sẽ đến thu nhận rác tận cửa nhà bạn.
Ngày thu
gom

Mỗi tuần thứ 3 và thứ 6 (Ngày lễ cũng
hoạt động .13 đến 16 tháng 8 và 30 đến
3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Thời gian 13h đến

Cách đăng
ký

Go Gomi Zero

0562–57–5530

16h.
Thời gian
nhận đăng ký

1.500 yen / 1 kiện
Rác cở lớn

Phí dụng

Điện thoại trung tâm

Từ 1 tuần đến 1 tháng trước ngày muốn
thu gom hãy gọi đến trung tâm(Soudai
Gomi Uketsuke senta) (Obu Unity) để
đăng ký sử dụng dịch vụ

Mỗi tuần thứ 3 và thứ 6 (Ngày lễ cũng
hoạt động .13 đến 16 tháng 8 và 30 đến
3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Thời gian 9h đến 12h.
13h đến 16h
※Liên hệ trung tâm để biết thêm chi tiết
※Ngày thu gom rác bạn phải có mặt để quan sát.

② Các cơ sở có phép thu gom vận chuyễn rác (có thu phí)
Hãy thuê các cơ sở có phép thu gom rác thãi gia đình dưới đây.
Về lệ phí và lịch làm việc:vui lòng trực tiếp liên hệ đến cơ sở

Tên cơ sở

Địa chỉ

Số điện thoại

Obu-shi, Ebata-cho 4-1

0562-48-1806

Obu Unity (K.K.)

Oshi-shi, Kitazaki-machi, Komaba 88

0562-47-0535

Nakanishi (K.K.)

Toyoake-shi, Sakae-cho, Takane 103

0562-97-6925

Obu-shi Siruba Jinzai senta (cơ quan công ích)

(3) Các loại rác Tobu Chita Kurin Senta không thu nhận
Các đồ dưới đây hãy mang đến cửa hàng mua bán hoặc cơ sở xử lý chất thải
Bánh xe

Pin

Rác y tế

Máy nước nóng điện

Bình ga propan

Ket sắt

Gạch bê tông

Cây dài trên 2m, dầy trên 20cm

Piano

cát

Bóng bowling

Nông dược

Đá

Dầu các loại

Những loại bắt buột rác tái chế (máy tính,màng hình,TV,điều hòa,máy giặt,tủ lạnh)
Rác thãi công nghiệp

Trang 11

Cano nhựa

Bình chữa cháy

trang 11

Thu gom rác tái chế
●Thu gom rác tái chế là việc làm quan trọng góp phần giãm lượng rác thãi
●Tháng 9 năm 2015 tại hội nghị Sumit liên hiệp quốc đã tán thành chính sách『Mục tiêu phát triển bền
vững』trong đó rác thãi đã trở thành vấn đề trọng yếu.Khuyến khích tái sử dụng đồ vật,hướng đến một
xã hội phát triển bền vững
●Từ năm 2020 ngoài những trạm thu gom rác tái chế công cộng thì những xí nghiệp trong thành phố
cũng hợp lực thiết lập những cơ sở xử lý
Cơ cở mới/thay đổ i

Dừng

Obu

Siêu thị Domy(cơ sở mới) Siêu thị Apita (tháng 2lần →mỗi tuần)

shi yaku sho(dừng hoạt động)

Trạm thu hồi rác tái chế trong khu vực
◎Nếu bạn có tham gia khu vực tự quản thì có thể đổ rác ở khu vực đó theo những qui định quản lý của khu vực

Hãy liên hệ đến khu vực tự quản gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết về lịch làm việc, địa điểm, lịch thu hồi rác..

◎Cũng có trường hợp trạm thu gom rác được thiết định theo từng đơn vị chung cư

Đối ứng những
khi thời tiết xấu

Có lệnh cảnh báo hay không các cơ sở ủy thác của shi vẩn đi thu gom rác tái chế

tùy theo tình trạng của

đường lộ,thời gian thu gom có thể thay đổi ) Tùy điều kiện thời tiết và vị trí mà trạng huống thu gom ở mỗi
trạm sẽ khác nhau.nên các hộ trong khu vực đó sẽ quyết định dừng thu gom hay không
Và khi thời tiết ổn định trở lại vẩn không có hình thức thu gom lâm thời.

Trạm thu hồi rác tái chế công cộng

(những vị trí gầ đúng được ghi nơi bản đồ ở trang 1)

◎Trường hợp không thể bỏ rác tại địa điểm thu gom rác tái chế của khu vực , không đổ được rác vì lý do thời tiết... Bạn
có thể đem đến các địa điểm thu hồi công cộng dưới đây
◎ Ngày thu gom rác có thể thay đổi,hãy kiểm tra lại lịch thu gom rác tại tờ thông cáo Obu shi
Đối ứng những khi thời tiết xấu

. Khi lệnh "cảnh báo có gió lớn" thì việc thu gom được dừng lại

Phía tây

Phía đông

Nơi thu gom rác
Nhà văn hóa Kitayama
(Kitayama Kouminkan) (bãi đỗ xe)
Nhà thể dục thể thao thành phố
(Shimin Taiikukan(Tòa phía bắc – bãi đỗ xe)
Siêu thị Domy
(Bãi đỗ xe phía bắc tòa nhà)
Siêu thị Max Valu (Bãi đỗ xe phía tiệm giặt đồ coin)
Siêu thị Apita
(Bãi đỗ xe phía nam)
Hội quán Aisan (Aisan Bunka Kaikan) (Bãi đỗ xe phía
tây tòa nhà)
Trung tâm sức khỏe (Hoken senta)
(Giữa bãi đỗ xe và Hội trường Ishigase)
Nhà văn hóa Yoshida (Yoshida Kominkan)
(Bãi đỗ xe)

Địa chỉ

Ngày thu gom

Thời gian

Kajita-cho 6-274

Thứ 2 tuần thứ 2,4

9h～ 18h30

Yokone-machi, Hirachi 191

Thứ 3 tuần thứ 2,4

9h～ 18h30

Momoyama-cho 1-168
Toushin-cho 1-235
Meisei-cho 4-133

Thứ 4 mỗi tuần
Chủ nhật tuần thứ
1,3
Thứ 2 mỗi tuần

10h～ 21h
9h～ 21h
9h～ 21h

Meisei-cho 1-330

Thứ 4 tuần thứ 1,3

9h～ 18h30

Ebata-cho 4-2

Thứ 4 tuần thứ 2,4

9h～ 18h30

Takaoka-cho 2-2

Chủ nhật tuần thứ
1,3

9h～ 18h30

Siêu thị Max Valu,nhà văn hóa Toshida không thu gom ngày 3 tháng 1. Siêu thị Domy không thu gom ngày 14 tháng 10 và 30 tháng 12

Đổ rác tại nơi thu gom rác tái chế
theo quy định trước 8h sáng của
ngày thu gom rác. Không đổ rác từ
ngày hôm trước.

Túi mang theo khi đổ rác: hãy cầm về nhà.
Khi có gió mạnh: hãy có những biện pháp đảm
bảo rác không bị bay lung tung như: buộc chặt
miệng bao vải đũi....

Chai lọ,hộp kim loại nếu vứt đầy
thùng sẽ gây khó khăn cho việc vận
chuyển. Vì vậy, chỉ để đầy đến 80%
thùng.

Khi trời mưa: không vứt các loại giấy báo,
quần áo.(Nếu vứt đồ, hãy có biện pháp đảm
bảo để đồ không bị ướt)

Đồ nhôm, chai nhựa Pet: nếu thùng
đựng rác đã đầy, hãy đóng gói thay
thế bằng bao vải đũi

Không bỏ rác nhựa đục và nhựa trong PET
chung vào bao vãi đũi.Đây là nguyên nhân cơ
sở thu gom bỏ chừa lại không thu nhận

Đối tượng phân loại
Các loại bao bì,đồ đựng bằng nhựa

Chai lọ

Cốc, vỉ...

Các loại cốc,bát đựng mỳ ăn
liền,cốc bánh flan,hộp cơm
mua tại siêu thị tiện lợi.
Vỉ trứng, vỉ đựng bàn chải
đánh răng..

Chai đựng nước sốt, nước
tương...
Chai đựng nước tẩy rửa,dầu
gội, dầu xả...
Vung, nắp.

Cách phân loại,cách đổ

Khay
Khay đựng đồ ăn tươi sống.
Khay đựng rau, củ quả tươi.
＊Khay cũng có thể mang đến
tập kết tại nơi thu gom của
siêu thị.

Rác nhựa là các đối tượng có ký hiệu như
hình bên trái.Nếu không chắc chắn về
loại rác , hãy tìm xem ký hiệu này có trên
sản phẩm hay không.

Súc sạch bên trong,để ráo
nước.Những đồ nhựa không thể
rửa sạch được hãy bỏ cùng rác
có thể đốt được
Màng bọc,túi gói
Túi đựng rau,mỳ,bánh mỳ....
Màng bọc thức ăn
Túi đựng bánh, kẹo.

Các loại lưới bọc
Lưới bọc cam củ ,hành...
Lưới bằng chất dẻo bọc
táo, đào...

Đồ đệm

Miếng xốp bọc bảo vệ đồ
điện gia dụng...
Miếng bọc nhựa bong
bóng

②Đựng bên trong túi nhựa trong

suốt,,túi bóng
có thể nhìn
thấy bên trong.
(có thể sử dụng túi đổ rác chỉ
định của Obu) Không đóng gói
cùng các loại xô nhựa, bát
nhựa...

③ Bỏ vào bao vải đũi rồi buộc
kín miệng bao.

Nhôm thiếc

Chai nhựa Pet

Chai đồ uống có ký hiệu PET 1

Chaiđựnggiavịnhưnước
tương,dấm,mentsuyu
Chai dầu ăn, nước sốt.

Nồi chảo nhôm

②

③

Chỉ cần có ký hiệu Pet
1,thì chai có màu nào
cũng được chấp
nhận
Lon nhôm

①

Ấm nhôm

①

Tách riêng nắp và nhãn bọc ( bỏ cùng
rác nhựa )
Rửa sạch bên trong và để khô ráo

Làm bẹp chai

Tách riêng nắp
Không làm bẹp
Nắp chai vứt cùng rác không được đốt
Nắp bằng nhôm là rác tái chế được

Tháo tay cầm của nồi,
chảo nếu có thể.

Mọi sản phẩm khác đối tượng trên đều là rác không thể tái chế
Nồi chảo sắt thép

Thép

Lon bình thép

Ấm thép

②Rửa sạch và
để ráo nước

Cách phân biệt nhôm và thép

Để gần xà phòng ,cái nào
Mọi sản phẩm khác đối tượng trên đều là rác không thể tái chế

dính xà phòng là thép,không
dính là nhôm

Xin xem tiếp trang sau

Đối tượng phân loại
Garrafas de 1,8 L

Garrafas de cerveja
Grandes,
médias e
pequenas.

Thủy tinh tái
chế

Apenas as
marrons e
verdes.

Cách phân loại,cách đổ

Engradados (caixas)
De garrafas de cerveja e garrafas de 1,8 L

① Táo bỏ nắp ,nút bật.
※ Bắt buộc tháo nắp.

Các loại chai lọ
thủy tinh khác

②Sút sạch ,làm khô.

Chai đồ uông

Chai nước trái cây

Chai đựng dầu

Chai đựng giấm

Vidros

Những chai chứa đồ uống,đồ ăn

※ Phân loại đồ
nhựa bỏ cùng rác
nhựa. Đồ kim loại
bỏ cùng rác không
được.đốt

Lọ đựng mỹ phẫm
※Bóng đèn ,miễng chai
là rác không được đốt
Bìnhxịtchốngmồhôi

Bình xịt côn trùng

Bình xịt tóc

Bình ga

Bình bơm ga du lịch

① Dùng hết dung dịch bên trong
※tháo nắp nhựa và phân

Bình xịt

loại vứt cùng đồ bọc gói,
hộp nhựa

※Tránh nơi dể cháy!
②. Không đục lổ
※Để tránh nguy hiễm cháy nổ không được bỏ những loại này vào rác đốt được.
Giấy báo,tờ rơi

Giấy khác

Dùng dây cột lại

Hộp giấy

Các loại giấy

Giấy bao,góil

Rác tái chế đặc biệt là
giấy)hay bị lấy đi

.Hãy đổ rác vào buổi sáng ngày thu gom

※cột chung OK
Thùng carton

Chú ý

Dịch vụ thu gom được shi ủy
thác,trên xe có ghi chử sau

Dùng dây cột lại
Tạp chí,tờ rơi
Dùng dây cột lại

Lọ

giấy

“

Hành vi tử ý lấy rác đi là phạm tội

Dùng dây cột lại

Giấy nhỏ vụn
1.000ml or 500ml

＊Trừ loại có lớp nhôm
bên trong

Bỏ vào bao giấy ,bao thư.
Tháo bỏ phần kim loại ,kim bấm

Quần áo

Loại vãi dệt kim

※áo khoát len,lông cũng được thu nhận

＊Những đồ dưới đây hãy bỏ cùng rác đốt được

Gói vào túi bóng trong suốt
Có thể dùng túi rác chỉ định của Ob

Đồ bẫn
Sản phẫm nilon
Khăn choàng,bao tay
Đồ đệm
Chăn nệm,gối

Sản phẫm cao su.
Sản phẫm thuộc da
Đồ lót
Vãi vụn,lông,len

Câu hỏi thường gặp
Q
Q
Q

Những bao bì (túi gói) đã chuyển sang màu bạc thì là rác tái chế hay rác không được đốt
A Trên bao bì có ghi chử (プラ) là rác tái chế
Rác
Không có ghi chử này là rác không được đốt
Tại sao chai PET thì phải làm bẹp,còn lon nhôm thì không cần ?
A Lon nhôm sau khi thu gom sẽ được máy làm bẹp và đóng lại thành 1 khối
. nếu làm bẹp trước,thì khi máy ép sẽ không khớp và bị phân vụn

chế?

Rác
không đốt?
tái

Có bắt buộc phải tháo nhãn giấy được dán trên chai?nếu miệng chai có phần nhựa bọc theo thì làm sao?
Nhãn giấy được dán trên thân chai có thể để nguyên.Nếu có thể thì hãy tháo rời phần nhựa bọc trên miệng chai
A Nếu khó tháo thì hãy tháo phần nắp chai (chỉ cần vặn là tháo được)

Q Nếu lỡ bỏ nhầm chai xịt vào rác không được đốt thì phải làm saol.
A Bắt buộc phải bỏ rác tái chếl.Nếu bỏ lẫn vào rác không được đốt sẽ là nguyên nhân gây hỏa hoạn cho xe thu gom hoặc
nơi

lý rác ,như vậy thì việc xử lý rác sẽ bị đình trệ,gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt hằng ngày của bạn
Q Trướcxửđây
bình xịt được khuyến khích cắt xong rồi đục lổ phần đáy,bây giờ có thay đổi không?
A Đề phòng hỏa hoạn và bị thương khi đục lổ bình xịt. Nên đã không yêu cầu đục lổ nữa.

Các loại bao bì, đồ
đựng bằng nhựa

Đồ nhựa bẩn

Hàng hóa và đồ đựng không phải bằng nhựa
●Băng cat-set,băng video,vỏ đĩa....
●Xô thùng thiếc, mắc áo,bát đĩa,đồ chơi,thước kẻ,giấy kê...

※ Nếu vết bẩn đã được làm sạch thì
được chấp nhận thu hồi.
Chai không có nhãn PET 1

Chai
nhựa Pet

Chai bẩn

Các loại chai không có
nhãn

● Chai dầu ăn và chai
nước sốt

hộp giấy đựng đồ uống.
●Hộp đựng đồ uống có
cồn
●Hộp có tráng lớp nhôm/
nilon bên trong
●Hộp nhỏ
(dưới 500ml)

Giấy bẩn
Giấy không có nhãn

Giấy các loại

Rác Đốt
được

Các loại giấy bìa có thể tái chế nếu chúng được
làm sạch, nhưng đối với loại bên trong có phủ
nhôm thì không thể tái chế.
Giấy chịu nhiệt
● Giấy FAX

Giấy mạ kim loại

Giấy than
●Hóa đơn vận chuyển( bản copy
bằng giấy than).

Nắp gắn nhựa

sản phẩm thủy tinh

Đồ sành, sứ

●Tampinhas de garrafas de vidro

Rác không
được
đ ốt

Thủy tinh

●Placas, lâminas de vidro.

Các loại rác khác
Recarregáveis e tipo
botão

Pin khô đã
sử dụng
Nhiệt kế
chứa thủy
ngân

Pin Alkan, mangan
Bỏ vào thùng thu gom pin tại
những điểm công cộng được
quy định trong thành phố
Được nhận thu hồi tại Shi Yaku sho.(Phòng
Môi trường) và Nhà văn hóa (Kominkan). Để
cần thận vào hộp và tránh làm vỡ khi mang
đến.
＊Nhiệt kế bị vỡ bỏ cùng rác không được đốt

Nệm lông
(trên
50%lông)

Pin sạc, pin dạng viên
Mang đến cửa hàng điện

Được thu hồi vào những
dịp lễ hội văn hóa.Tìm
hiểu thông tin trên tờ
quảng bá Obu
(広報おおぶ).

Phân loại theo Rác cháy được (可燃 )(CĐ) Rác không cháy được(KCĐ)(不燃) Rác tài nguyên(TN)(資源). Hoặc 1 phần đồ Điện gia dụng cỡ nhỏ (ĐCN) (小型家電) được thu gom tại Hội trường công cộng
(kouminkan). Những loại rác cháy được và không cháy được không thẻ bỏ vừa túi rác chỉ định hãy mang trực tiếp đến Trung tâm làm sạch Tobu Chita Clean Center (CC)( 直接搬入) .
Ngoài ra, hãy chú ý những loại rác thành phố không thu gom(KTG)(収集不可).
Vật có dấu (★), tùy vào luật tái chế điện gia dụng có thể sẽ không được thu hồi. Bạn hãy gọi cơ sở được phép hoặc cửa hàng mua bán để được xử lý.

Tên đồ vật
あ

い

う
え
お

か

Bàn là
Bìa cứng(hộp bánh kẹo, bìa cát tông,...)
Giấy nhôm(dầy)
Giấy nhôm(mỏng)
Lon nhôm
Tấm kính
Bản gỗ
Y phục(làm từ vải)
Y phục(ngoài những quần áo làm từ vải)
Chậu cây (các loại gốm sứ)
Chậu cây (nhựa)
Máy điều hòa(dùng cho gia đình (★)
Xe máy
Dầu(dùng cho xe đạp,xe máy)
Máy sưỡi chạy dầu
Nắp (nắp đậy như nắp chai bia...)
Đồ chơi(bằng gỗ, vải, nhựa)
Đồ chơi(bằng kim loại)
Âm thanh xe hơi, đài phát thanh xe hơi
Rèm
Định vị ô tô
Thảm(loại không nhét vừa túi rác)
Vỏ sò
Gương
Ô dù
Bếp ga(loại không bỏ vừa túi rác)
Bình ga loại cat-set
Hộp đựng mỳ(nhựa)
Giấy(giấy sạch)

き

く

け

こ
さ

し

す

せ

Giấy(giấy bẩn, ướt)
Bỉm (tả)giấy
Dao cạo râu
Hộp giấy(hộp sữa hay nước trái cây...)
Hộp giấy(các loại hộp đựng rượu)
Máy chụp ảnh, máy quay phim
Cốc thủy tinh, gạt tàn, bát đĩa
Đồ bằng da
Lon(bánh kẹo,rong biển)
Lon(lon đồ uống)
Gói chống ẩm
Cành cây cắt tỉa(độ dày đến 5cm)
Cành cây cắt tỉa(độ dày đến 20cm)
Cành cây cắt tỉa(độ dày trên 20cm)
Kimono
Bình nước nóng
Hộp sữa
Két bạc(két chống cháy)
Hộp làm mát (loại không bỏ được vừa túi rác)
Giầy dép(giầy da, giầy thể thao, dép sandan)
Tất
Cỏ
Đèn huỳnh quang
Thảm lót hút ẫm
Điện thoại di động
Máy chơi game
Bộ chơi golf (loại không bỏ được vừa túi rác)
Túi golf
(loại không bỏ được vừa túi rác)
Khối bê tông,gạch bê tông
Ghế ngồi (zaisu) (loại không bỏ vừa túi rác)
Tạp chí, quyển catalog
Đệm ngồi (zabuton) (loại không bỏ vừa túi rác)
Xe 3 bánh
CD,DVD(gồm cả vỏ hộp)
Xe đạp
Linh kiện xe oto
Hộp tủ kệ(bằng sắt)
Hộp tủ kệ(bằng nhựa)
Bình cứu hỏa
Dầu ăn(dầu dạng lõng)
Đồ đựng dầu ăn(lon, chai)
Đồ đựng dầu ăn(chai pet)
Giấy báo
Nồi cơm điện(điện, ga)
Vali(trừ vali kim loại, không bỏ vừa túi rác)
Ván trượt tuyết,ván lướt sóng
Lon thép
Sản phẩm không gỉ
Lò sưỡi (loại không bỏ vừa túi rác)
Cát
Cát(dùng cho vật nuôi)
Bình xịt
Mành tre
Máy giặt, máy sấy khô quần áo
Quạt máy (không bỏ vừa túi rác)

Lưu ý
KCĐ
TN
KCĐ
CĐ
TN
KCĐ
CĐ
TN
CĐ
KCĐ
CĐ
KTG
KTG
KTG
CC
KCĐ
CĐ
KCĐ
ĐCN
CĐ
ĐCN
CC
CĐ
KCĐ
KCĐ
CC
TN
TN
TN
CĐ
CĐ
KCĐ
TN
CĐ
ĐCN
KCĐ
CĐ
TN
TN
CĐ
CĐ
CC
KTG
TN
KTG
TN
KTG
CC
CĐ
CĐ
CĐ
KCĐ
KCĐ
ĐCN
ĐCN
CC
CC
KTG
CC
TN
CC
KCĐ
CĐ
KCĐ
KTG
KCĐ
CĐ
KTG
KTG
TN
CĐ
TN
KCĐ
CC
CC
TN
KCĐ
CC
KTG
CĐ
TN
CĐ
KTG
CC

Buộc chặt rồi vứt
Tấm nhôm chắn bảo vệ, khay xào nấu udon
Hộp nhôm
súc sạch bên trong, không đập bẹp.
Bọc giấy báo bên ngoài đề tên[đồ vỡ] “われもの (waremono)”
Cắt chia ra chiều dài dưới 60cm.
Bỏ vào túi bóng trong suốt, bán trong suố
Áo khoác ấm, đệm mút, đồ lót, đồ có chứa bông và lông.

Nhờ đến cửa hàng mua bán hay đại lý ủy quyền hoặc đem đến điểm thu gom được chỉ định
Yêu cầu đại lý chuyên môn hoặc cửa hàng mua bán.
Xử lý tại cửa hàng mua bán hoặc các cây xăng..
Còn dầu trong máy vẩn được.,,không dược bỏ vào rác không cháy
Không vứt cùng với chai

Đem đến cửa hàng mua bán hoặc kouminkan vứt như đồ điện gia dụng nhỏ đã hết sử dụng...
Cho vào túi vứt rác có kích cỡ chỉ định rồi vứt.
Đem đến cửa hàng mua bán hoặc kouminkan vứt như đồ điện gia dụng nhỏ đã hết sử dụng...
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Bọc giấy báo bên ngoài ghi chử “われもの (waremono)”
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Sử dụng hết bên trong, không đục lỗ rồi vứt
Rửa sạch bên trong, bỏ vào tui trong suốt hoặc bán trong suốt rồi đem vứt.
Phân loại giấy rồi buộc gọn

①báo, tờ rơi②Tạp chí, giấy bọc gói, bìa cứng③Bìa cát tông ④Giấy hộp các loại

Xả sạch chất bẩn vào toilet
Bọc vào giấy báo rồi vứt.
Rửa sạch bên trong, bóc ra rồi buộc lại.
Bên trong là đồ gia công bằng nhựa hoặc lá nhôm
Tháo pin ra,, Đem đến kouminkan vứt như đồ điện gia dụng nhỏ đã hết sử dụng...
Bọc giấy báo bên ngoài ghi chử “われもの (waremono)”
Tách bỏ phụ kiện kim loại càng nhiều càng tốt
Sử dụng hết bên trong, phân loại nhôm và thép
Súc sạch bên trong rồi vứt, phân loại nhôm và thép.
Cắt ngắn lại đến dưới 60cm, buộc chặt rồi đem vứt(không cần cho vào túi rác)
Độ dài đến 2m
Gọi cho cơ sở chuyên môn
Vứt theo rác tái chế(trang phục)
Gọi cho cơ sở chuyên môn hoặc cửa hàng mua bán.
Súc sạch bên trong, bóc ra rồi buộc lại.
Gọi cho cửa hàng mua bán. hoặc cơ sở chuyên môn
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
giầy bảo hộ có chứa kim loại thì là rác không cháy được.
Rũ rạch đất

Đem đến cửa hàng mua bán hoặc kouminkan vứt như đồ điện gia dụng nhỏ đã hết sử dụng...
Tháo pin ra,, Đem đến kouminkan vứt như đồ điện gia dụng nhỏ đã hết sử dụng...
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Gọi cho cơ sở chuyên môn
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Buộc lại rồi vứt
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Dán giấy có ghi[không sử dụng] “不用 (FUYOU)”. (không cần bỏ vào túi rác)
Dán giấy có ghi[không sử dụng] “不用 (FUYOU)”. (không cần bỏ vào túi rác)
Gọi cho cửa hàng mua bán. hoặc cơ sở chuyên môn

Gọi cho cửa hàng mua bán. hoặc cơ sở chuyên môn
Dùng chất làm đông hoặc dùng vãi giấy để hút
Rác cháy được
Sử dụng hết bên trong rồi vứt.
Sử dụng hết bên trong rồi vứt.
Vứt cùng với tờ rơi
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà.
Súc sạch bên trong,không làm bẹp
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Gọi cho cửa hàng mua bán. hoặc cơ sở chuyên môn
Chia nhỏ ra vứt từng chút
Dùng sạch bên trong, không đục lỗ rồi đem vứt.
Cắt nhỏ lại , độ dài dưới 60 cm
Gọi cho cửa hàng mua bán. hoặc cơ sở chuyên môn hoặc đem đến điểm thu gom được chỉ định
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được

Tên đồ vật
そ Máy hút bụi(không bỏ vừa túi rác)
Ghế Sofa

Lưu ý
CC
CC

た Cặp nhiệt kế (thủy ngân)

ち

つ

て

Cặp nhiệt kế (điện tử)
Bánh xe(oto, xe máy...)
Cao su của bánh xe(xe đạp, xe 1 bánh)
Bếp để bàn
Tủ quần áo
Hộp cát tông
Chén Bát (chawan)
Ghế trẻ em
Đồ tiêm(bao gồm cả kim tiêm)
Tờ rơi, tờ quảng cáo chèn vào báo
Gói sưởi ấm đã sử dụng
Bàn, ghế(bằng kim loại)
Bàn, ghế(bằng gỗ)
Đất
Tivi (★)
Thảm điện(không bỏ vừa túi rác)
Cạo râu bằng điện
Bóng đèn
Đàn organ điện tử
Từ điển điện tử
Thuốc lá điện tử. bình hút thuốc lá
Lò vi sóng
Máy điện thoại(máy fax)

KCĐ
KTG
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KCĐ
CC
TN
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KTG
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KTG
KTG
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Pin (kiềm, mangan)
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Lon, thùng sơn
Đế ngồi bồn cầu(bao gồm chức năng rửa)

KCĐ
KCĐ
KTG
CĐ
TN
KCĐ
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KTG
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CC
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TN
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CC
KTG
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Bóng(golf,bóng chày,bóng đá...)
Giấy gói
Bình đun nước
Can nhựa(dùng đựng dầu hỏa)
Chất làm mát
Đệm nằm(có lò xo)
Đệm nằm(không lò xo)
Máy may (không bỏ vừa túi rác)
Mền nĩ (không bỏ vừa túi rác)
Giá treo quần áo(sắt, thép không rỉ)
Đế của giá treo quần áo(bê tông)
Ấm đun nước(sắt, nhôm)
Bật lửa
Máy radio cat-set(trừ radio của xe oto)
Tủ lạnh, tủ đông, tủ làm mát. (★)

Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Tháo rời bình ga và pin.
Gọi cửa hàng mua bán hoặc thu gom rác cỡ lớn tận nhà.
Cột lại khi đem bỏ.
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Đem đến cơ sở y tế
Cột lại cùng với báo khi đem bỏ
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Gọi cho cơ sở chuyên môn hay cửa hàng mua bán hoặc mang đến nơi thu gom chỉ định.
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Tháo pin mang đến kouminkan vứt như đồ điện gia dụng đã sử dụng
Gọi cửa hàng mua bán hoặc thu gom rác cỡ lớn tận nhà.
Tháo pin mang đến kouminkan vứt như đồ điện gia dụng đã sử dụng
Đua lại cho cửa hàng mua bán khi mua cái mới
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. không đổ theo rác không cháy được.
Bỏ vào thùng thu gom tại cơ sở công cộng.

Pin (pin sạc, pin dạng viên thuốc)
Gốm sứ, đồ nung
Dầu hỏa
Lò nướng bánh mỳ
Khay
Dao, đồ cắt gọt, dao cắt
Nồi(sắt, nhôm)
Rác tươi
Thiết bị làm nông
Hóa chất nông nghiệp( cả chất lỏng và chất rắn)
Lá
Tro
Pin
Pháo hoa
Xốp(vật đệm)
Máy tính(thân máy)
Máy tính(chỉ màn hình)
Máy tính(bộ phận xung quanh)
Móc treo quần áo(gỗ, nhựa)
Băng video
Đầu video, đầu DVD
Chai ( đồ uống,mỹ phẫm)
Piano
Quạt sưởi (fan hiitaa) (không bỏ vừa túi rác)
Vung, nắp đậy(kim loại)
Vung, nắp đậy(nhựa)
Chăn (không bỏ vừa túi rác)
Chảo rán(sắt, nhôm)
Đồ bằng nhựa
Khay trồng cây(nhựa)
Máy in (không bỏ vừa túi rác)
Bình ga gia đình (Bình propan)
Lon đồ ăn cho vật nuôi
Chai nhựa pet
Xe cho trẻ em
Mũ bảo hiểm( nhựa)
Sơn, vật liệu sơn

ほ Bóng chơi bowling

Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Gọi cửa hàng mua bán hoặc thu gom rác cỡ lớn tận nhà
Đem đến Shiyakusho, kouminkan.đồ vỡ là rác không cháy được.

Bỏ vào thùng thu gom tại cửa hàng mua bán
Xử lý tại cửa hàng mua bán hoặc các cây xăng
Thu gom tại các siêu thị
Gói lưỡi dao vào giấy báo khi đem bỏ
Vật bị gỉ, bẩn thì vứt với rác không cháy được.
Vắt sạch nước.
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Làm ướt bằng nước, đem vứt từng chút một
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Làm ướt phần thuốc pháo
Cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt.
Gọi cho nhà sản xuất hoạc mang đến kouminkan vứt như đồ điện gia dụng đã sử dụng
Mang đến công ty sản xuất hoặc hiệp hội thúc đẩy máy tính 3R (Pasokon 3R Suishin Kyoukai).
Các loại dây cáp như bộ điều hợp AC là rác điện gia dụng cơ nhỏ đã sử dụng.

Mang đến kouminkan vứt như đồ điện gia dụng đã sử dụng
Súc sạch bên trong, tháo bỏ nắp
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt.
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Nếu có thể thì tháo rời tay cầm
Sản phẩm này là rác cháy được. Đồ có nhãn プラ (pura) là rác tài nguyên
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Súc sạch bên trong, khi đem bỏ
Súc sạch bên trong, làm bẹp. Nắp và nhãn là rác tài nguyên
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.. Vãi,giấy báo,dính dung dịch trong lon ,thùng là rác cháy được
Dung dịch bên trong bị đông cứng lại là rác không cháy được
Sử dụng hết bên trong
Chỉ phần nhựa là rác cháy được. , Không thu gom cả bồn cầu
Gọi cửa hàng mua bán hoặc cơ sở chuyên môn.
Buộc chặt lại khi đem vứt. Có thể vứt cùng hộp giấy, tạp chí.
Sử dụng hết bên trong
Nếu tháo lò xo có thể đem bỏ trực tiếp hoặc gọi thu gom rác cỡ lớn tại nhà
Gọi cửa hàng mua bán hoặc Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà.
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác cháy được
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà.
Gọi cửa hàng mua bán hoặc thu gom rác cỡ lớn tận nhà.
Phân loại nhôm, thép. Đồ gỉ, bẩn là rác không cháy được.
Sử dụng hết bên trong,kiểm tra có còn lửa không rồi mới vứt.
Có thể yêu cầu thu gom rác cỡ lớn tại nhà. Nếu bỏ vừa túi rác thì là rác không cháy được
Gọi cửa hàng mua bán hay đại lý ủy quyền hoặc đem đến điểm thu gom được chỉ định

● Máy tính cá nhân hay màn hình tinh thể lõng là rác tái chế.Máy tính để bàn hay máy tính xách tay thuộc
1 trong 30 chũng loại rác điện tử cở nhỏ được thu gom ở các cơ sở công cộng,ngoài ra ở Obu còn có
sự hợp tác thu gom tại nhà của cơ sở RiNettoJapan
● Chỉ riêng màn hình tinh thể lõng,hoặc riêng Pin thôi thì các cơ sở công cộng không thu gom,hãy liên lạc
đến nhà sản xuất.Trường hợp chỉ riêng ổ cắm điện không thì đem bỏ rác không cháy

Thu hồi tại cơ sở công cộng

Thu hồi miễn
phí

Công ty thu hồi tại nhà

30 đồ điện được thu hồi
Dùng hàng ngày

Linh kiện âm thanh

●Chíp thu phát IC
●CD/MD cầm tay
●Máy MP3 (HDD chíp nhớ,)

●Dao cạo râu điện tử
●Tự điển điện tử
●Ổ cắm điện
※cùng dây điện OK

Linh kiện hình ảnh
●DVD/vídeo
●Máy thu phát BD
●CS/đầu xem kỹ thuật số
●Máy quay vídeo
●Máy ảnh phim,kỷ thuật số)

●ReNet Japan là cơ sở nhận thu hồi
vận chuyển tại nhà các thiết bị điện gia
dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng, bao gồm
hơn 400 loại thiết bị như máy vi tính,
điện thoại di động, máy in...
●Chỉ nhận đăng ký dịch vụ qua trang
web. Có thể xem thông tin chi tiết về
phẫm mục và điều kiện thu gom ..vv
..
trên trang web của

(không bao gồm máy ảnh sử dụng 1 lần)

Thiết bị liên lạc
●Điện thoại cầm tay
●Điện thoại PHS
●Máy tính (để bàn,xách tay)
※chỉ riêng màn hình thôi là
không thu nhận
●máy tính bản,tự điển điện tử
●Ổ cứng máy tính
Aparelhos de jogos
●Aparelho de jogos (portátil)
●Aparelho de jogos (fixo)

Công ty ReNet Japan
(doanh nghiệp liên kết hợp tác vớ Obu)

Linh kiện xe Ô tô
●Bộ ETC
●Bộ VICS
●Ampli trong xe
●Bộ điệu chỉnh trong xe
●Rádio
●Bộ chỉ đường (car navi)
●Dàn âm thanh trong xe

công ty

. ReNet Japan

Locais de recolhimento

Nơi thu gom
Obu Kouminkan
Yokone Kouminkan
Kanda Kouminkan
Kitayama Kouminkan
Higashiyama Kouminkan
Kyocho Kouminkan
Nagakusa Kouminkan
Yoshida Kouminkan
Morioka Kouminkan
Ishigase Kaikan
Prefeitura de Obu

Địa chỉ
Obu-shi, Chuo-cho 4-195
Obu-shi, Yokone-machi, Hirachi 295
Obu-shi, Kanda-cho 3-115
Obu-shi, Kajita-cho 6-274
Obu-shi, Oiwake-cho 2-341
Obu-shi, Kyowa-cho 2-8-2
Obu-shi, Meisei-cho 2-60
Obu-shi, Takaoka-cho 2-2
Obu-shi, Morioka-cho 4-7
Obu-shi, Ebata-cho 4-1
Obu-shi, Chuo-cho 5-70

Điện thoại
48-1007
46-7722
46-2620
48-6015
47-1498
46-4931
48-5444
46-2123
46-0435
48-0588
47-2111

Pin sạc điện cở nhỏ
●Nếu trên sản phẫm có nhãn "tái sử

dụng" （リサイクル）
thì mang đến hộp thu hồi
của cơ sở hợp tác JBRC

※Mang rác đến bỏ trong giờ làm việc của shiyakusho).
※Bạn hãy tự xóa thông tin cá nhân của mình tránh lưu xuất. ※khi mang đén hãy gọi nhân viên ở cơ sở.

Gọi cho cửa hàng
mua bán hoặc cơ sở
chuyên môn

Tái sử dụng điện gia dụng

Đồ điện gia dụng không dùng nữa có thể chọn 1 trong 3 phương pháp xữ
lý sau.Phí xử lý là theo phí được các nhà sản xuất công bố.
Có thể dùng Cupom xử lý điện gia dụng (Kaden Risaikuru Ken) được bán ở
bưu điện để chi trả
TIVi

Máy điều hòa

Máy giặt máy sấy

Tủ lạnh ,tủ đông
(Tủ ướp nóng lạnh)

Bình
Chủa cháy

Cơ sở thu gom bình chửa cháy (Có thu phí)
Marutake

(Obu)

Goudou Bousai
Fukatsu Shouten
Tokai Bousai Kiki
Karumutekku

(Tokai)
(Tokai)
(Toyoake)
(Higashiura)

0562-47-2727
052-601-3237
052-603-0621
0562-97-5502
0562-83-8008

Những loại bình chửa cháy khác sẽ được sự hợp tác xử lý của
Những cơ sở mua bán ở địa phương.Xin xem chi tiết ở trang web của trung tâm xử lý bi3i2nh chửa cháy

ferpc

Rác hộ kinh doanh
Mỗi ngành nghề kinh doanh sẽ sinh ra những loại rác khác nhau,các vị
hãy có ý thức trách nhiệm để giãm lượng rác ,tạo tái chế mà có cách xử
lý rác cho hợp lệ

Lớn : 2.970 Yen
Nhỏ : 1.870 Yen

990 Yen

Phương pháp xữ lý
①
②

Gọi cho cửa hàng mua bán

③

Mang trực tiếp đến nơi thu gom chỉ định

Gọi cơ sở có phép thu gon vận chuyễn

Lớn : 4.730 Yen
2.530 Yen
Nhỏ : 3.740 Yen
đồ cần thiết

Đừng bỏ rác từ hộ kinh doanh vào những trạm
thu hồi rác
Cửa tiệm

Nhà hàng

Văn phòng,nhà xưỡng

Phí xữ lý tái chế, tiền thu gom vận chuyễn

Cupom xử lý tái chế
Tiền thu gom vận chuyễn
Cupom xử lý tái chế

※ Cần tìm hiểu trước thông tin của những nơi xử lý rác gần nhất
Okayama-ken Kamotsu Unsou – Nagoya Minami (Tokai-shi)
052-603-3011

Obu được chứng nhận là đô thị công nghiệp. Đối với việc tái chế rác thực phẩm,
hãy mang đến cơ sở phát điện chạy bằng khí Biogas của Obuunity để được xử lý.
Thu gom rác
tái chế từ hộ
kinh doanh

Lịch thu hồi tại Obu shiyakusho: Thứ 3 tuần thứ 2,4 của
tháng ( 13:30 – 15:00). Xem danh mục đối tượng rác trên
trang chủ của thành phố.

