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Xã hội tái chế & 3R

Phân loại rác thải

Cách phân loại/vứt rác
Đồ không thể thải ra
① Rác cháy được

②Hộp giấy, tạp chí, sách, loại
giấy khác,tờ rơi
③Báo mới,tờ rơi chèn vào báo
④Thùng giấy cáttông
⑤Hộp giấy
⑥Quần áo
⑦Khay thực phẩm trắng
⑧Chai nhựa
⑨Lon hộp rỗng

⑩Chai lọ rỗng

⑪Rác không cháy
⑫Rác có hại
⑬Rác cồng kềnh

Điều hòa,TV,tủ lạnh,tủ đông
máy giặt ,máy sấy tái chế
Tái chế máy tính gia đình
Bình cứu hỏa gia đình
Các loại chế độ trợ cấp

Khi thế này thì,đến đây

Từ điển phân loại rác

Bản đồ hướng dẫn

ｐ

Ngày nay các vấn đề khác nhau như ô nhiễm môi trường,phá hủy môi trường,đổ rác bất hợp pháp,độ kín của bãi rác...là
do xã hội sản xuất hàng loạt,tiêu thụ hàng loạt,loại bỏ hàng loạt cho đến bây giờ.Để giải quyết vấn đề,chúng ta phải
thay đổi dòng chảy của xã hội thành「Xã hội tái chế」
Xã hội tái chế có nghĩa là 「Trân trọng nguồn tài nguyên càng nhiều càng tốt và sử dụng với mục đích tái chế,có ít thứ bị
vứt bỏ,là một xã hội không đặt gánh nặng cho môi trường. 」
Để biến đổi thành một xã hội tái chế thì sự hợp tác của nhân dân là điều cần thiết và ý thức để tiếp nhận các nguồn tài
nguyên hạn chế cho thế hệ tiếp theo là rất quan trọng.Để hinh thành một xã hội tái chế hãy cùng nhau thực hành quy
tắc 3R.

Bạn có mua sắm quá nhiều và lãng phí hoặc để lại bữa ăn không?Hãy cố gắng không vứt rác nhiều nhất có thể.
Là biện pháp đầu tiên với quy tắc “3R”.

· Mang theo túi và không mua,không nhận túi nhựa.
· Mua thức ăn thì mua lượng có thể sử dụng hết,không lãng phí.
· Chọn các mặt hàng đóng gói đơn giản.
· Cố gắng không mua các mặt hàng dùng một lần.
· Mua hàng sau khi đã suy nghĩ kỹ có thật sự cần thiết hay không.

Bạn đã vứt bỏ đồ nội thất,quần áo chưa sử dụng dù vẫn có thể sử dụng được hay không?Hãy sử dụng nhiều lần
mọi thứ với suy nghĩ “ tiếc thế” càng nhiều càng tốt.
Là biện pháp thứ hai với quy tắc “3R”.

· Các vật dụng không sử dụng sẽ mang đến shop tái chế hay trưng bày ở chợ trời.
· Khi mua hàng cũng sử dụng shop tái chế hay chợ trời.
· Tận dụng sản phẩm làm lại và tái sử dụng đồ đựng.
· Cố gắng không mua các mặt hàng dùng một lần.

Bất kể bạn cố gắng giảm rác như thế nào và sử dụng cẩn thận thời gian dài thì rác vẫn sẽ xuất hiện.Hãy cố gắng
phân loại rác cẩn thận và tái sử dụng dưới dạng tài nguyên.
Là biện pháp thứ ba với quy tắc 3R.

· Rác tươi,lá rụng,cành tỉa...được ủ phân và sử dụng trong vườn nhà.
· Rác tài nguyên hãy phân loại và vứt cẩn thận.
· Luôn với tinh thần mua sắm sản phẩm tái chế

１．Rác thải từ gia đình

Phân loại

Cách thu gom

Tần suất thu

Ghi chú

Túi nhựa trong suốt hoặc mờ có
bán trên thị trường ( túi 45 lít)

2 lần/tuần

Buộc hình chữ + bằng dây
(nhựa,nilon).Cho vào túi
giấy, buộc dây hoặc buộc
miệng túi

2 tuần 1 lần

Rác giấy vụn thì
thu cho vào túi

Buộc hình chữ + bằng dây
(nhựa,nilon)

4 tuần 1 lần

Khi trời mưa cho
vào túi chỉ định

Buộc hình chữ + bằng dây
(nhựa,nilon)

4 tuần 1 lần

Khi trời mưa cho
vào túi chỉ định

Buộc hình chữ + bằng dây
(nhựa,nilon)

4 tuần 1 lần

Khi trời mưa cho
vào túi chỉ định

⑥Quần áo

Túi chỉ định (to-vừa-nhỏ)

2 tuần 1 lần

Khi trời mưa thì
không được vứt

⑦Khay thực phẩm màu trắng

Túi chỉ định (to-vừa-nhỏ)

4 tuần 1 lần

⑧Chai nhựa

Túi chỉ định (to-vừa-nhỏ)

2 tuần 1 lần

⑨Lon hộp rỗng

Túi chỉ định (to-vừa-nhỏ)

4 tuần 1 lần

⑩Chai lọ rỗng

Túi chỉ định (vừa-nhỏ)

4 tuần 1 lần

⑪Rác không cháy được

Túi chỉ định (vừa-nhỏ)

4 tuần 1 lần

⑫Rác có hại

Túi chỉ định (vừa-nhỏ)

4 tuần 1 lần

⑬Rác cồng kềnh

Tự mang đến trung tâm vệ sinh hoặc yêu cầu thành phố đến nhà thu
gom
Nơi mang đến Khu vực Sano
: Trung tâm vệ sinh MIKAMO
Khu vực Tanuma-Kuzuu : Trung tâm vệ sinh KUZUU

① Rác cháy được
②Hộp giấy,tạp chí,
sách,loại giấy khác,tờ rơi
G
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⑤Hộp giấy (bên trong màu
trắng)

２．Rác thải từ hoạt động kinh doanh ( công ty,văn phòng,nông nghiệp, lâm

nghiệp,tự kinh doanh,cửa hàng,quán ăn….)
*Rác thải từ hoạt động kinh doanh không được vứt ra bái rác.
· Rác thải từ hoạt động kinh doanh : hãy phân loại thành rác thải kinh doanh thông thường và rác thải công nghiệp.Hãy xử lý ủy thác cho cơ
sở kinh doanh giấy phép tương ứng.
· Trong rác thải từ hoạt động kinh doanh thì rác thải công nghiệp như nhựa phế thải,phế liệu kim loại,thủy tinh….. sẽ không được xử lý ở
trung tâm vệ sinh.Hãy xử lý bằng cách ủy quyền cho cơ sở kinh doanh có giấy phép thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp.
· Rác thải từ hoạt động kinh doanh,không phải là rác thải công nghiệp (giấy vụn,vụn gỗ..(chú ý)) thì hãy tự mang vào trung tâm vệ sinh hoặc
xử lý bằng cách ủy thác cho cơ sở kinh doanh thu gom và vận chuyển rác thải thông thường.

(Chú ý ) Trong một số ngành ,có trường hợp là chất thải công nghiệp.

１． Trường hợp vứt ra bãi rác
⃝ Hãy vứt rác đến 8h sáng vào ngày được quy đinh ( ngày thu gom) ở nơi được quy định (bãi rác).
⃝ Tuyệt đối không vứt rác vào buổi tối và ngoài ngày thu gom.
⃝ Vì rác vi phạm quy định sẽ không được thu gom nên hãy phân loại hợp lí rồi vứt.
※ Quy phạm quy định được cho là như sau
• Phân loại không đủ (ví dụ : Đã cho lon vào rác cháy được )
• Vứt số lượng lớn (ví dụ : Với một lần thu,vứt nhiều hơn 3 túi mỗi loại )
• Sai ngày vứt, địa điểm (ví dụ : mặc dù không phải ngày vứt lon rỗng nhưng vứt lon rỗng )
• Sai túi (ví dụ : Vứt lon rỗng bằng túi chỉ định (túi to))
• Không rửa bên trong (ví dụ : Để còn nguyên bên trong mà vứt )
• Để nguyên nắp chai
• Rác thải kinh doanh ( Rác thải do hoạt động kinh doanh không thể vứt ở bãi rác )
• Rác cồng kềnh (Rác cồng kềnh như xe đạp, đồ nội thất không thể vứt ở bãi rác )
• Đồ khó xử lý (vì ở thành phố không thể xử lý, có những thứ không thể vứt
(tham khảo bên dưới )
２．Trường hợp mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh của thành phố ( có phí )
Thực hiện báo cáo chuyển rác,nhận giấy chứng nhận báo cáo
chuyển rác ở bất kì trung tâm vệ sinh MIKAMO hoặc trung tâm
vệ sinh KUZUU
Khu vực SANO thì chuyển đến trung tâm vệ sinh MIKAMO
Khu vực TANUMA-KUZUU thì phân loại rồi chuyển vào trung tâm vệ sinh KUZUU
( Tham chiếu rác cồng kềnh trang 13 )

Chế phẩm vôi vữa (amiăng),đá, máy nước nóng
Đồ điện gia dụng được quy định ở luật tái chế đồ điện gia dụng (điều hòa,TV,tủ lạnh,tủ đông,máy sấy quần áo),
gạch,bình gas,sản phẩm sợi thủy tinh (vật liệu cách nhiệt...),rác gỗ (độ dày trên 10cm và dài trên 50cm), chất thải xây
dựng,bê tông,khối bê tông.
Rác thải công nghiệp,ôtô,bình chữa cháy,tro đốt,bồn rửa thép không gỉ,cát, tấm thạch cao,thiết bị năng lượng mặt
trời.
Két sắt chống cháy,vật liệu cách nhiệt,lốp xe,chất thải y tế như kim tiêm,đá chèn để muối dưa,đất,bồn rửa tay,
bồn cầu (đồ sứ),thùng phi.
Máy móc thiết bị nông nghiệp,dược phẩm như nông dược...
Dầu phế thải,xe máy,chất nổ,máy tính,vật dễ cháy,bình ắc quy (dùng cho xe), đàn piano
chất lỏng như sơn..,nồi hơi,bánh xe,bóng bowling,máy bơm.
Nệm (với lò xo dạng xoắn), máy may (công nghiệp),mô tơ.... Nệm
※Về phương pháp xử lý và nơi xử lý vui lòng liên hệ đến cửa hàng,đại lí hoặc các
trung tâm vệ sinh.

Hãy vứt bằng túi nhựa trong suốt hoặc mờ có bán trên thị trường ( túi 45lít ).
Túi nhựa mua sắm,túi màu,túi bao bì sản phẩm là túi bên ngoài không thể sử dụng.
Sản phẩm nhưa,gỗ dưới dạng rác có thể cháy được trong độ lớn như sau thì có thể vứt được :
• Sản phẩm nhựa trong độ lớn 10cm x 30cm x 50cm
• Sản phẩm gỗ trong độ dày dưới 3cm x 30cm x 50cm (khu vực SANO)
Sản phẩm gỗ trong độ dày dưới 10cm x 30cm x 50cm (khu vực TANUMA-KUZUU)
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Lá rụng,cỏ khô,những thứ vứt ra từ cắt tỉa vườn thì mỗi 1 lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi (hãy vứt sau khi đã
phơi khô kĩ )
• Rác giấy như giấy được xử lý bằng máy hủy tài liệu cho dù nhỏ hãy chia như rác tài nguyên.
Rác tươi (rau,rác trái cây,cơm
thừa,vỏ trứng

Tả giấy,đồ dùng nguyệt san

Quần áo,quần áo bẩn,đồ lót

Xốp(dùng đóng gói,giữ lạnh)

Da,đồ cao su (giày,túi xách,cục tẩy…)

Sản phẩm nhựa,sản phẩm gỗ

Rác gỗ Khu vực SANO độ lớn<3cm
Khu vực TANUMA-KUZUU độ lớn< 10cm

Loại khác

Bó lại,buộc hình chữ + bằng dây (nhựa,nilon) hoặc cho vào túi giấy (trừ giấy nilon 2 lớp) rồi vứt.
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình với luợng mang đuợc bằng hai tay.
• Giấy có đính kim loại (trừ kim dập ghim nhỏ),plastic,băng keo nhựa,băng keo trong,băng keo vải,các phần có gắn keo
dính…hãy tháo ra.
• Trường hợp buộc rồi vứt,những đồ nhỏ hãy cho vào phong bì hoặc túi giấy (phong bì hoặc túi không bị xử lý đặc biệt
như hai lớp hay chống thấm) hoặc chèn vào tạp chí…
• Trường hợp cho vào túi giấy rồi vứt,hãy buộc lại bằng dây hoặc đóng miệng túi bằng dập ghim…Hãy cố gắng để bên
trong không rơi vãi ra ngoài.
• Giấy đã xử lý bằng máy hủy tài liệu,hãy cho vào túi giấy hoặc phong bì tránh làm rơi vãi.
• Ngày mưa hãy cho vào túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì) tránh để ướt.

Buộc chữ +

Đóng bằng băng keo

Đóng bằng dập ghim

Buộc bằng dây

Đồ đã
xử lý
bằng
m á y
hủy tài
liệu…
Giấy
nhỏ thì
c h o
vào túi
giấy rồi
d á n
miệ ng
t úi lạ i

◎ Thứ tiếp theo vì không thể tái chế như rác giấy,hãy vứt như rác cháy được.

Giấy dầu,giấy than,giấy nhiệt (giấy dùng fax hay soạn thảo văn bản)giấy bạc,bao gạo,ảnh,giấy nilon 2 lớp,giấy
chống nước,giấy sáp (như cốc giấy hay đĩa giấy...)giấy được xử lý đặc biệt khác....

Bó lại,buộc hình chữ + bằng dây (nhựa,nilon) rồi vứt.
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình với luợng mang đuợc bằng hai tay.
• Vui lòng không cho bất kì tờ rơi nào khác ngoài tờ rơi chèn sẵn trong báo.
• Ngày mưa hãy cho vào túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì) để tránh ướt.

Buộc chữ +

Trường hợp sử dụng túi giấy báo chuyên dụng,
hãy cho vào mặt cắt bên.

Bó lại,buộc hình chữ + bằng dây (nhựa,nilon) rồi vứt.
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình với luợng mang đuợc bằng hai tay.
• Thùng cát tông có dính băng keo nhựa,băng keo trong,băng keo vải,dập ghim kim loại loại to thì vui lòng tháo ra.
• Ngày mưa hãy cho vào túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì) để tránh ướt.

Buộc chữ +
Kiểm tra mặt cắt ngang
Tất cả mọi thứ hình gợn sóng bất
kể độ dày đều là thùng cát tông

Cũng có những loại tương ứng cho
dù mỏng (như hộp đồ uống...)

Bó lại,buộc hình chữ + bằng dây (nhựa,nilon) rồi vứt.
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình với luợng mang đuợc bằng hai tay.
• Vứt gói giấy là hộp đồ uống như sữa,nước trái cây...những thứ bên trong có màu trắng.
• Trường hợp có bộ phận nhựa ở miệng rót hãy tháo ra hoặc cắt bỏ.
• Hãy đổ toàn bộ bên trong,rửa nước,cắt ra phơi khô rồi vứt.
• Ngày mưa hãy cho vào túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì) tránh để ướt.

◎ Thứ tiếp theo không phải là hộp giấy,hãy vứt như rác cháy được.

Những thứ có dán lá nhôm bên trong và những thứ bên trong không phải màu trắng.

Hãy vứt bằng túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì).
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Nút áo,dây kéo đính ở quần áo để nguyên vẫn được.
•Ngày mưa vì không thể vứt,hãy vứt vào ngày thu quần áo của lần tiếp theo.

Hãy vứt bằng túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì).
• Việc vứt rác ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Chỉ được vứt những đồ màu trắng có hình dáng đĩa,được làm từ xốp đựng cá,sashimi,thức ăn...
• Rửa nước,làm sạch dầu,phơi khô rồi vứt.

◎ Thứ tiếp theo không phải là khay thực phẩm màu trắng,hãy vứt như rác cháy được.

Những đồ còn dầu,đồ bị cháy khét,đồ màu,đồ hoa văn,đồ có vách ngăn,hộp mì cốc,hộp đậu lên men...

Hãy vứt bằng túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì).
• Việc vứt ra bãi rác, mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Chỉ được vứt những đồ có kí hiệu
đã sử dụng như đồ uống (cà phê,nước trái cây,đồ uống có ga...),đồ uống có cồn
(rượu,shochu,mirin...),gia vị (nước tương,nước chấm mì...)
• Hãy tháo nắp chai,nhãn chai bên ngoài.Những thứ không tháo được ngoài những cái đó thì không tháo vẫn được.
• Hãy đổ toàn bộ bên trong rồi rửa nước.
• Hãy đừng giẫm bẹp.

◎ Thứ tiếp theo không phải là chai nhựa,hãy vứt như rác cháy được.

Những đồ đã sử dụng như đồ có dính dầu,đồ bị bẩn,đồ đã bị cắt,đồ thủ công...chai nhựa dùng cho máy nước
nóng lạnh,đồ có màu.

Hãy vứt bằng túi chỉ định (to-vừa-nhỏ bất kì).
• Việc vứt ra bãi rác,mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Có thể vứt được là lon bánh kẹo,đồ hộp,đồ uống có cồn (rượu,bia…),lon đồ uống (coca,nước trái cây…), lon trà, lon
sữa, lon thức ăn cho thú nuôi…( lon dính dầu cũng vứt được).
• Hãy tháo nắp nhựa bên trong hay thanh gạt dùng để đo lượng...
• Hãy đổ hết bên trong rồi rửa nước.
• Hãy đừng giẫm bẹp.
• Không cần phân loại lon nhôm và lon thép.
• Nắp của lon có hình dáng chai,hãy tháo ra vứt như rác cháy được.
• Nắp của lon đồ hộp, hãy tháo ra rồi vứt như rác không cháy được.

Rác không cháy

Cách vứt đồ hộp

Hãy vứt bằng túi chỉ định (vừa hoặc nhỏ).
• Việc vứt ra bãi rác, cho mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Có thể vứt được là lọ cà phê hòa tan,rong biển có vị,đồ uống có cồn (rượu,shochu,rượu tây…),mức, đồ uống
(coca,nước trái cây…),gia vị,chai thuốc (thuốc uống),thuốc uống…( lon dính dầu cũng vứt được).
• Hãy tháo nút,nắp chai.
•Hãy đổ toàn bộ bên trong và rửa nước.
• Hãy cố gắng trả lại cửa hàng rượu nếu có thể như chai 1.8lít,chai bia...

Rác không cháy

Hãy vứt bằng túi chỉ định (vừa hoặc nhỏ).
• Việc vứt ra bãi rác, cho mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Có thể vứt được là đồ kim loại,kính,thiết bị điện loại nhỏ,đồ sứ,các chế phẩm nhựa không thể vứt như rác cháy
được,chế phẩm gỗ...
• Đồ không cho được hết vào túi chỉ định như ô (dù),chổi, gậy, dụng cụ vệ sinh có tay cầm dài, gậy bóng chày giới hạn
duới 1m, đồ không cho hết đuợc vào túi chỉ định (vừa), hãy cho nguyên vào túi,buộc lại.
• Những đồ không cho được hết vào túi chỉ định (vừa) thì là rác cồng kềnh.
• Về hai vật dụng máy hút bụi gia đình,quạt máy (chiều cao duới 75 cm) hãy cho hết vào túi chỉ định (vừa) buộc lại rồi
vứt ra.
◎ Những thứ không thể vứt như rác không cháy được (Hãy mang vào trung tâm vệ sinh như là rác cồng kềnh).

Ghế,máy hát,máy đánh chữ,màn hình desktop,bếp gas, bếp gas để bàn,máy quạt sưởi,ghế trẻ em, xe đẩy trẻ em,
những đồ không thể cho được hết vào túi chỉ định khác (vừa)...

Đồ kim loại

Đồ thủy tinh, đồ sứ

Thiết bị điện

Sản phẩm nhựa,sản phẩm gỗ

Những đồ không cho được hết vào túi chỉ định (vừa), sẽ là rác cồng kềnh.

Hãy vứt bằng túi chỉ định (vừa hoặc nhỏ).
• Việc vứt ra bãi rác,cho mỗi lần thu mỗi hộ gia đình tối đa 2 túi.
• Có thể vứt được là đèn huỳnh quang, bóng đèn, bình xịt, pin điện thoại, thiết bị điện tử có pin thích hợp (điện thoại
thông minh, thuốc lá điện tử..),pin khô,pin hình nút,pin nạp điện,nhiệt kế có thủy ngân,bật lửa...
• Bóng đèn huỳnh quang dạng dài,loại không cho hết đuợc vào túi chỉ định (vừa), không làm vỡ bóng đèn hãy cho hết
vào túi rồi buộc lại
• Bóng đèn ở tình trạng đã cho vào hộp giấy cho dù cho vào túi chỉ định (vừa) vẫn đuợc.
• Bình xịt thì nhất định hãy sử dụng hết bên trong, vứt ra mà không đục lỗ trên hộp.
• Bật lửa thì hãy nhất định sử dụng hết bên trong hoặc xả hết bên trong.

１．Mang trực tiếp vào trung tâm vệ sinh của thành phố
Thực hiện báo cáo chuyển rác,nhận “giấy chứng nhận báo cáo chuyển rác” ở bất kì trung tâm vệ sinh
MIKAMO,trung tâm vệ sinh KUZUU.
Khu vực SANO thì mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh MIKAMO
Khu vực TANUMA-KUZUU thì mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh KUZUU.(có phí)

< Quầy nhận thông báo chuyển rác > mỗi tuần từ thứ 2 ̴ thứ 7 sáng 8h30 ̴ chiều 5h15
< Ngày giờ chuyển > mỗi tuần từ thứ 2 ̴ thứ 7 sáng 9h ̴ 11h30 Chiều 1h ̴ 4h30
Về ngày làm việc ngày lễ, Xin vui lòng xác nhận lịch thu rác, trang chủ thành phố hay
phần mềm phân loại rác

<

Phí xử lý rác >

さんあ ̴る

.

mỗi 10kg 220 yên (Đã bao gồm thuế)

２．Yêu cầu shi đến nhà thu gom
Thực hiện đơn xin thu rác cồng kềnh ở bất kì phòng thị dân,các trung tâm hành chính,trung tâm vệ sinh
MIKAMO,trung tâm vệ sinh KUZUU,trả phí trước và yêu cầu shi đến nhà thu gom.
Tuy nhiên, ngoại trừ cồng kềnh ra,rác được thải ra số lượng lớn từ việc chuyển nhà cũng như từ việc tổng vệ
sinh là ngoài đối đượng thu gom. Thêm nữa, rác cồng kềnh vui lòng mang ra truớc cửa ra vào.

<

Quầy nộp đơn > Phòng thị dân,các trung tâm hành chính
mỗi tuần từ thứ 2 ̴ thứ 6 sáng 8h30 ̴ chiều 5h15
Trung tâm vệ sinh MIKAMO • Trung tâm vệ sinh KUZUU

̴ thứ 7 sáng 8h30 ̴ chiều 5h15
< Ngày thu gom > Khu vực SANO : mỗi tuần thứ 5 chiều 1h ̴ 4h
mỗi tuần từ thứ 2

Khu vực TANUMA-KUZUU : mỗi tuần thứ 7 chiều 1h

̴ 4h

※ Những thứ đăng kí đến thứ ba của mỗi tuần thì sẽ thu vào tuần đó.

<

Phí >

Đây là tổng số tiền phí vận chuyển,thu gom và xử lý rác cho hộ gia đình người thải rác.
Đồ có trọng lượng đến 40kg mỗi điểm
1 ,650yên ( đã bao gồm thuế)
Đồ có trọng lượng vượt quá 40kg mỗi điểm
3 ,300yên ( đã bao gồm thuế)

３．Yêu cầu cơ sở được cấp phép thu gom và vận chuyển rác thải (tham khảo trang
sau).(có phí)
※ Rác cồng kềnh không thể vứt ra bãi rác.
※ Rác cồng kềnh cho dù tháo rời cũng không thể vứt ra bãi rác.
※ Ô (dù),chổi, gậy, dụng cụ vệ sinh có tay cầm dài, gậy bóng chày đồ,máy hút bụi
gia đình, quạt máy (chiều cao duới 75cm), trừ bóng đèn huỳnh quang, những
đồ không cho được hết vào túi chỉ định (vừa) sẽ là rác cồng kềnh.

Đồ kim loại, sản phẩm cỡ lớn khác

Đồ nội thất cỡ lớn
※ Loại không gắn lò
xo

Thiết bị điện

Nệm, thảm

Danh mục nêu trên,vì được nhà sản xuất tái chế theo theo luật tái chế thiết bị điện gia dụng riêng biệt (Luật tái chế thiết
bị điện gia dụng) nên thành phố sẽ không xử lý.Vui lòng tái chế theo một trong các phương pháp sau :

１．Trường hợp yêu cầu cửa hàng bán lẻ
Yêu cầu thanh toán với cửa hàng bán lẻ (bảng 1) phí thu gom và vận chuyển (thay đổi tùy theo cửa hàng bán lẻ).

２．Trường hợp nộp phí tái chế ở bưu điện và vận chuyển đến địa điểm thu chỉ định
◎Trước khi vận chuyển thì việc nộp phí tái chế ở bưu điện là cần thiết.
Trước đó hãy xác nhận tên nhà sản xuất,kích thước màn hình TV,thể tích tủ lạnh,tủ đông,chuyển khoản phí tái
ở bưu điện (quầy,ATM đều được) và nhận 「 Phiếu tái chế thiết bị điện gia dụng 」.
① Tự mang vào địa điểm thu chỉ định
Nơi chỉ định gần nhất
Công ty cổ phần KYOUDOURIKUUN Tochigi shi Iwafune machi Shizuwa 474-4
TEL 0282 - 28 - 6320
② Yêu cầu thành phố vận chuyển vào địa điểm thu chỉ định
Vui lòng mang trực tiếp vào trung tâm vệ sinh MIKAMO,trung tâm vệ sinh KUZUU
Sẽ mất phí vận chuyển đến địa điểm thu chỉ định (bảng 2)
③ Yêu cầu thành phố đến thu tại nhà và vận chuyển vào địa điểm thu chỉ định
Việc làm trước thủ tục tại bất kì trung tâm vệ sinh MIKAMO,trung tâm vệ sinh KUZUU,phòng thị dân,các
trung tâm hành chính là cần thiết.Sẽ mất phí đến thu gom tại nhà và vận chuyển vào địa điểm thu chỉ định.
Thêm nữa, đồ cần vứt vui lòng mang ra truớc cửa ra vào.

Bảng 1 Phí tái chế ( Đã bao gồm thuế)
Tên danh mục

Giá tiền (yên/cái)

Điều hòa

990 yên

TV CRT,tinh thể lỏng,plasma

Loại dưới 15 (15V)

1,870 yên

Loại trên 16 (16V)

2,970 yên

Dưới 170 lít

3,740 yên

Trên 171 lít

4,730 yên

Tủ lạnh,tủ đông
Máy giặt,máy sấy quần áo

2,530 yên

※Ngoài phí tái chế,sẽ mất phí chuyển tiền (quầy 203 yên,ATM 152 yên).
※Phí tái chế ở trên sẽ khác tùy theo nhà sản xuất.

Bảng 2 Tiền phí trường hợp yêu cầu thành phố thu gom và vận chuyển ( Đã bao gồm thuế)
Nội dung yêu cầu

Giá tiền (yên/cái)

Trường hợp chỉ yêu cầu vận chuyển đến nơi địa điểm thu chỉ định

1,100 yên

Trường hợp chỉ yêu cầu đến nhà thu gom và vận chuyển đến nơi địa điểm thu chỉ
định

2,200 yên

３．Liên hệ về hệ thống phiếu tái chế đồ điện gia dụng
Công ty đoàn thể pháp nhân Hiệp hội thiết bị điện gia dụng Trung tâm phát hành
phiếu tái chế thiết bị điện gia dụng
リ

サ イクル しよう

0120–319640

Thời gian tiếp nhận : sáng 9h ̴ chiều 6h (chủ nhật,ngày lễ nghỉ)
FAX : 03 – 3903 - 7551

Máy tính cá nhân gia đình không sử dụng thì nhà sản xuất máy tính sẽ thu gom và tái chế,ở thành phố sẽ không xử lý.Vui
lòng tái chế theo phương pháp sau.

１．Đối tượng máy (máy tính cá nhân không hoạt động,máy cũ)
• Thân máy để bàn • máy tính xách tay
• Màn hình (tinh thể lỏng • CRT )
• Màn hình (tinh thể lỏng • CRT ) máy 2 trong 1
※ Những phụ kiện đính kèm theo máy khi mua (như là chuột,bàn phím,loa,dây cáp cũng thu hồi cùng).

２．Phí tái chế
Đối tượng máy
• Thân máy để bàn
• Máy tính xách tay
• Màn hình tinh thể lỏng
• Màn hình tinh thể lỏng máy 2

Giá tiền (yên/cái)

4,400 yên
trong 1

• Màn hình CRT
• Màn hình CRT máy 2 trong 1

Máy tính có đính tem tái chế PC
thì không mất phí tái chế.
5,500 yên

※ Phí tái chế ở trên sẽ khác nhau tùy theo hãng sản xuất.
※ Máy tính cá nhân không có nhà sản xuất thu gom (máy tính tự chế,máy tính của nhà sản xuất đã phá sản hoặc

triệt thoái kinh doanh) sẽ được hiệp hội xúc tiến máy tính 3R thu gom và tái chế mất phí.

✩

Mọi chi tiết xin liên hệ ✩
Hiệp hội xúc tiến máy vi tính 3R

Vì bình cứu hỏa phế thải được hiệp hội các nhà sản xuất bình cứu hỏa Nhật Bản thu gom và tái chế,ở thành phố sẽ
không xử lý nên hãy tái chế theo 1 trong các phương pháp sau đây.
※ Bình cứu hỏa được bán sau tháng 1/2010 bao gồm phí tái chế trong mức giá bán,nhưng khi xử lý bình cứu hóa được
bán trước thời điểm đó thì phí tái chế là cần thiết.Bình cứu hỏa phải chi trả phí tái chế sẽ được dán tem「tem tái chế
bình cứu hỏa 」.
１． Tự mang vào quầy quy định ( Quầy tiếp nhận bình cứu hỏa phế thải)
２．Trường hợp yêu cầu vận chuyển vào quầy quy định

⇒ Công ty TNHH OCHIAI Sano shi Asanuma chou 525-1

☎22-2119

３．Yêu cầu thu gom theo bưu kiện bưu điện

⇒ Hãy liên lạc với trung tâm cuộc gọi chuyên dụng của bưu kiện bưu điện và bàn giao bình cứu hỏa bằng bưu kiện

✩

Mọi chi tiết xin liên hệ

✩

Công ty cổ phần trung tâm xúc tiến tái chế bình cứu hỏa ☎03 -5829-6773
Trung tâm cuộc gọi chuyên dụng bưu kiện bưu điện

☎ 0120-822-306 (số điện thoại miễn phí)

Để thúc đẩy việc giảm thiểu và tái chế rác thải thì có chế độ trợ cấp như sau.

１．Chế độ tiền thưởng thu gom tập thể rác tài nguyên.
Các đoàn thể như hội thị trấn,hội trồng trọt,câu lạc bộ người già,như một hoạt động độc lập của khu vực,thu gom tập
thể như là giấy,chai lọ,lon có thể được tái sử dụng làm tài nguyên như một hoạt động độc lập của khu vực và bàn giao
cho cơ sở kinh doanh thu gom tài nguyên,sẽ cấp tiền thưởng đối với đoàn thể.

※ Về việc nhận tiền thưởng thì trước đó cần phải đăng kí với tư cách là đoàn thể thu gom ở trung tâm vệ sinh
MIKAMO.
※ Sau khi đăng kí,mỗi lần tổ chức thu gom tập thể vui lòng gửi báo cáo doanh số tái chế rác tài nguyên và tài liệu lưu
hành thông báo để thu gom tập thể đến trung tâm vệ sinh MIKAMO,phòng
dân,các trung tâm hành chính hoặc
chi nhánh AKAMI.

２．Chế độ hỗ trợ giá khi mua thiết bị xử lý rác thải tươi hộ gia đình
Sẽ trợ cấp tiền đối với các đối tượng đã mua thiết bị như sau.

Loại máy

Nội dung hỗ trợ

Máy xử lý rác tươi,
máy xử lý rác (chú ý 1)

Tương đương 1/3 chi phí mua

Mỗi hộ gia đình tối đa 1 máy (giới
hạn trên : 30,000 yên)

Các thùng chứa như thùng chứa
phân,thùng chưa EM,thùng chứa cát
tông...

Tương đương 1/2 chi phí mua

Mỗi hộ gia đình tối đa 2 thùng (giới
hạn trên : 1 máy 5,000 yên)

※ Chú ý 1 : Máy xử lý rác loại cho vào trực tiếp có chức năng phân hủy rác, xả trôi nguyên như thế thì
không phải là đối tượng được hỗ trợ.
◯ Những thứ tiếp theo không phải là đối tượng được hỗ trợ.
• Các vật liệu bổ sung như chip ngoài phụ kiện,
...
• Phần giảm giá (bao gồm những thứ sử dụng tích điểm)phí lắp đặt,phí vận chuyển.
• Trường hợp sử dụng ở cơ sở kinh doanh (như quán ăn...)
• Trường hợp nhận hỗ trợ về số lượng thiết bị thuộc đối tượng hỗ trợ trong vòng 5 năm trước ngày
nộp đơn.
• Trường hợp có thuế quá hạn của thành phố.
◯ Nộp đơn sau khi mua trong vòng 1 năm,vui lòng mang hóa đơn ( các mặt hàng biết tên người mua •
loại máy • số lượng máy • giá tiền),con dấu,sổ tiết kiệm ngân hàng đứng tên người mua đến trung
tâm vệ sinh MIKAMO,phòng thị dân,các cơ quan hành chính hoặc chi nhánh AKAMI bất kì.

Khi tìm thấy xác chết trên đường như chó,mèo…
Hãy liên lạc với Trung tâm vệ sinh MIKAMO ( ☎23-8153) và truyền đạt cụ thể
địa điểm có xác động vật.

Khi muốn dọn dẹp xác vật nuôi
Hãy cho vào thùng giấy rồi mang vào Trung tâm vệ sinh MIKAMO ( ☎23-8153) hoặc Trung tâm
vệ sinh KUZUU ( ☎86-4351).(ngoài ra,xương vạt nuôi sẽ không trả lại.)

Khi muốn dọn dẹp rác sinh ra từ hỏa hoạn như nhà ở
Hãy nhất định thảo luận truớc với Trung tâm vệ sinh MIKAMO ( ☎23-8153) hoặc Trung tâm
vệ sinh KUZUU ( ☎86-4351) sẽ được giải thích về những thứ được và không được
chấp nhận,những điểm cần chú ý…

Khi phát hiện vứt rác bất hợp pháp
Hãy thông báo với Trung tâm vệ sinh MIKAMO ( ☎23-8153) hoặc Sở cảnh sát Sano ( ☎24-0110).
※ Nội dung thông báo••• biển số xe,thời gian,địa điểm vứt bất hợp pháp,nội dung của thứ vứt bất
hợp pháp…
※ Quy tắc xử phạt với người vứt bất hợp pháp (Luật liên quan về xử lý chất thải và vệ sinh)
Người thực hiện vứt rác bất hợp pháp : phạt tù dưới 5 năm và phạt tiền dưới 1,000 vạn yên.
(Cũng có vừa phạt tù và phạt tiền,cho dù chưa thành cũng sẽ bị phạt.)
(Tiền phạt đối với công ty là dưới 300 triệu yên.)

Nếu tìm thấy mang rác tài nguyên
Hãy liên lạc với Trung tâm vệ sinh MIKAMO ( ☎23-8153) truyền đạt thông tin như
bãi rác được lấy đi,thời gian,biển số xe,nội dung rác tài nguyên được mang đi…

Khi muốn biết về xử lý rác thải công nghiệp
Tên

Vị trí

Utsunomiya shi Sakura 4
Cty phúc lợi công cộng
choume 2 ban 2 go
hiệp hội tái chế tài nguyên
(Tochigiken
Ritsubijutsukan
công nghiệp tỉnh Tochigi
fukyuu bunkan tầng 3)

Điện thoại

Tham khảo

028-612-8016

Những điều liên quan
đến cơ sở kinh doanh
xử lý

