
★Phải xác nhận lại ngày thu gom rác và vứt rác tại góc thu gom trước 8 giờ sáng ngày thu rác.
★Không vứt rác vào ngày không phải là ngày thu gom rác.
★Vứt rác vào góc thu gom rác được quy định và không vứt rác bừa bãi.
★Không thu gom rác chưa được phân loại và những đồ nguy hiểm.
★Ngày thu gom rác vào dịp lễ Obon, cuối năm đầu năm thì hãy xem lại giấy công cáo của thành phố số tháng 8 và tháng 12.

Bộ phận cải thiện quản lý môi trường thành phố Fuchu ( C l e a n c e n t e r ) Tel 43-7144
(Umetate center) Tel 49-0705
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Báo, tạp chí, giáy cacton

Kim loại/ đồ điện gia dụng loại nhỏ(4 mặt dặặi 50cm) Pin khô

P h â n l o ạ i
Sử dụ
ng túi r
ác chỉ đ
ịnh

Rác bếp Giấy không tái chế được µRác trong nhà bếp (rác sống) thì hãy làm ráo nước rồi
mới vứt rác.

µDầu ăn thì hãy thấm vào vải hoặc giấy rồi mới vứt rác.
✪Tả giấy thì hãy loại bỏ phân rồi mới vứt rác.

Sử dụ
ng dây đ
ể cột

Mảnh gỗ / khúc gỗ (dưới 50 cm)
Mảnh ván/ khúc gỗ/ khúc tre v.v.

µMảnh ván hay khúc gỗ thì hãy cột lại thành bó rồi vứt
rác.

Kích cỡ

Kích c
ỡ 4 cạ
nh dư
ới 50
cm

Rác cháy được
(ngoại trừ rác thuộc doanh nghiệp)

― Ngày thu rác ―

Mỗi tuần

Thứ

Bao bì nhựa
(Ngoại trừ rác thuộc doanh nghiệp)

― Ngày thu rác -―

Rác tái chế và pin
(Ngoại trừ rác thuộc doanh nghiệp)

― Ngày thu rác ―

Mỗi tháng

Tuần thứ Thứ

B ì n h n hựa p e t
(Ngoại trừ rác thuộc doanh nghiệp)

― Ngày thu rác ―

Mỗi tháng Thứ

Tuần thứ

Rác chôn
(Ngoại trừ rác thuộc doanh nghiệp)

― Ngày thu rác ―

Mỗi tháng

Tuần thứ Thứ
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Sử dụ
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Bỏ vào thù
ng hoặc sủng
dụng dây để

cột

Ví dụ các loại rác có thể vứt Chú ý về cách vứt rác

Lon,hộp kim loại chai lọ

Ô dù, bóng đèn huỳnh quang
(dài trên 50 cm)

Túi nilon / Khay nhựa / các hoại hộp,
Các loại màng bọc

Nắp chai, bình

Các loại chai, lọ

Các loại ly
Những thứ khác

Các loại ống, tuýp

µ Hãyvứt rác nhựa có indấupura.

µ Hãy lấy hết đồ bên trong bình hoặc khay đựng ra, rửa
sơ và để ráo nước. Phải gỡ nắp ra.

✪ Khay nhựa thì cố gắng vứt ở chỗ thu rác ở các cử
a hàng siêu thị.

µbình thì gỡ bỏ nắpvà chú ý không làmvỡ bình.
µSử dụnghết đồ bên trongbình, lon rồimớivưt rác.
µcác loại bìnhxịt hoặc bìnhgasbếpmini thì sử dụnghết và đục
lỗ rồimớivứt rác.

µBìnhđưngmỹ phẩmthì vứt rácvàomụcrácchôn.

µPhân loại sách báo, tạp chí, giấy cacton, các loại kim lo
ại, đồ điện gia dụng loại nhỏ, pin khô riêng biệt, dùng
dây cột lại hoặc bỏ vào túi trong hoặc đục.

µBỏ pin khô vào túi riêng và ghi chú bên ngoài. Pin tr
òn dẹp và pin sạc thì bỏ vào thùng thu hồi được đặt tạ
i các cửa hàng đồ diện gia dụng hoặc tiệm bán đồng h
ồ, máy ảnh.

µHãy vứt rác có gắn hình
µPhải tháo nắp ra, nếu có thể hãy gở bỏ nhãn dán.Trư
ờng hợp nắp nhựa bên trong của bình đựng nước tương
khó tháo bỏ thì không cần tháo.

µRửa sơ bên trong bình rồi mới vứt rác.
µNắp bình là rác thuôc loại bao bì nhựa.

µLoại nào cũng kích cỡ 4 cạnh phải dưới 50 cm. ( nếu lớn
hơn thì phân loại thành rác cỡ lớn)

µLoại rác viết trong [ ] thì để không gây nguy hiểm, dù
ng giấy báo gói lại rồi đựng vào túi rác chỉ định.rồi mới v
ứt rác.

µTro rác thì đựng vào một túi riêng rồi bỏ vào túi rác chỉ đ
ịnh, sau đó mới vứt rác.

µô dù bó lại rồi dùng dây cột lại.
µĐèn huỳnh quang thì bỏ vào hộp nếu còn giữ lại khi mua đèn, hoặc
gói lại cẩn thận để không gây nguy hiểm rồ mới vứt râc.

Chiều dà
i dưới

150 cm

Túi nilon / màng bọc thực
phẩm/ các loại ly nhựa đự
ng bánh flan hoặc đậu
natto/ miếng dán nhựa/ các
loại túi nhựa đựng bánh kẹ
o

Rác nhự
a có nhã
n d á n
trên

Các loại ly nhựa đựng mì, bánh flan, rau

Các loại ống tuýp đựng kem đánh răng,
mayonase, tương cà, mù tạc

Khay đựng trứng, hoặc dâu/ các loại b
ình đựng nước rửa chén.v.v

Nắp nhựa của chai, bình

Các loại chai lọ đựng nước sốt, dầu ăn,
nước rửa chén, dầu gội đầu v.v.

Các loại túi lưới đựng quýt hoặc nấm/ các th
ùng đựng bằng xốp hoặc tấm lót chống va đ
ập v.v.

Các hộp đựng đồ
ăn đóng hộp. lon
bia, sứa, bình xịt
v.v.

Các loại bình, chai lọ đựng rư
ợu, bia, nước tương, nước uố
ng, thuốc, dầu ăn v.v.

Các loại giấy báo, giấy quảng cáo, tạp chí, tập, hộp giấy,
giấy cacton

Quần áo cũ
Quần áo, đồ l
ót, áo len v.v..

Dao, muỗng, ấm nước, nồi bằng sắt, đồng, thép, nồi điện,
máy nướng bánhmì, máy sấy v.v..

Pin

Các loại nước có
ga, cà phê, nước
uống khi chơi th
ể thao, nước
khoáng, nước trà
v.v..

Các loại rượu Nhật,
wishky, mirin v.v.

Nước tương
v.v..

Các loại nhựa, túi nilon diêm hóa, giày thể thao, đồ chơi, băng
tape, bật lửa, hoặc các bình đựng dầu hỏa Giấy bạc còn sạch thì

vứt vào rác tái chế

Đồ gốm,[ tấm kính, thủy tinh vỡ, đồ cạo râu, kim, bóng đèn, đèn huỳnh quang]
Tro rác thì sau khi đốt cháy hết, để khô rồi mới vứt rác.

Đồ điện gia dụng・Đồ nội thất dụng cụ thể thao
(dụng cụ đánh golf, ván trượt tuyế t

( lò vi song, máy hút bụi gậy đánh bóng, vợt tennis
Máy nghe nhạc,
Bàn, giường, tủ v.v,) chăn nệm, thảm trải

Chiếu rơm, thảm trải,
Thảm chân, mền, miếng lót ngồi, nệm v.v

µtừ thứ hai đến thứ sáu (ngoại trừ ngày nghỉ) và chủ
nhật tuần thứ 3 thì tiếp nhận rác tại clean center của th
ành phố Fuchu.

µRác khổ lớn sẽ phải trả phí. (10 kg /150 yên)

µ Theo luật tái chế đồ điện thì công ty buôn bán có nghĩa vụ thu
hồi.

✪Trường hợp mang rác đến clean center của thành phố Fuchu
thì cần phải mua tem tái chế và trả tiền vận chuyển rác

µtự mang đến nơi xử lý rác mà thành phố chỉ định hoặc nhờ cô
ng ty chuyên thu gom rác. (không thu nhận rác có hại)

µHãy phân loại rác theo đúng chỉ dẫn ghi bên trên. (Không thu nhận
rác không phân loại)

µ Sẽ thu phí rác đốt được và rác chôn. (10 kg/ 160 yên)

µKhông thể đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.
µ Hãy liên lạc vơi cửa hàng buôn bán để dược thu gom hoặc hãy xử lý đúng cách.

Máy giặt, máy sấy quần áo, Tivi, Tủ lạnh, Tủ đông, Máy điều hòa

Rác không
thể xử lý t
ại thành phố

M ộ t c ạ
nh kh ô
ng được
quá 2 m
ét (2 ngư
ời có thể
mang)

Rác thông thường như giấy, rác sống được thải ra bởi cửa hàng, văn phòng,
nơi tác nghiệp, công trường, siêu thị, quán ăn, bệnh viện.
※Bất kể nhiều hay ít.
Dọn nhà, tỉa cây , sửa công trình (bê tông, mái ngói, gạch, đất thải, chiếu) v

à nhứng loại rác khác có sô lượng lớn.
※Muốn vứt rác như trên phải liên lạc trươc để được tư vấn.

Rác khổ lớn
(không được vứt tại góc thu

gom rá)

Đồ điện gia dụng được quy
định là đồ điện tái chế

Rác khó xử lý

Rác doanh nghiệp

Lượng rác nhiều nhất thời

Xe máy, bánh xe, máy dùng trong nông nghiệp, pin, thuốc thuốc hóa học nô
ng nghiệp, bình chữa lửa, bình ga v.v

Hãy dán ở nơi có thể
nhìn thấy dễ dàng
Fuchu City/ effective from
Oct.1st, 2019(Reiwa 1)

Rác cháy được, bao bì nhựa, chai lọ, bình nhựa pet và rác chôn phải bỏ vào túi rác chỉ định của thành phố Fuchu.

Thức ăn thừa/ rác nấu ăn/
Vỏ trái cấy/ bã trà/ vỏ trứng
và các loại vỏ xò, ốc.v.v

khăngiấy/ giấydầu/ ly giấy/ túi gạo/
tả giấy/ các đồ dùngvệ sinh

Liên hệ

Rác khô
ng được
thu tại
thành
phố

ThứMỗi tháng

Tuần thứ

Mỗi tháng

Tuần thứ

Thứ

Khi muốn vứt những loại rác bên dưới, hãy mang đến Clean center vào ngày thứ hai- thứ sáu (trừ những ngày lễ) và chủ nhật tuần thứ 3, 9h~12h, 13h~16h


