
 

Tháo nắp và nhãn. 

Đặt nhãn và nắp Chai thú cưng đã loại bỏ 

vào hộp nhựa và túi đóng gói. 

Vui lòng không làm nát chai Chai thú 

cưngnhiều càng tốt 

 

Hãy bỏ nó vào thùng rác có dấu nhựa 

Giặt đồ bẩn 

 

 

Đối với chai PET, hộp nhựa và bao bì, và rác thải bãi rác, 

vui lòng sử dụng túi rác do Thành phố Maizuru chỉ định. 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc biệt là đặt đồ nhựa, thủy tinh, đồ gia dụng, v.v. 

Những vật dụng không thể cho vào túi sẽ không thể 

mang ra nơi thu gom. 

Trong trường hợp đó, vui lòng mang nó đến trung 

tâm tái chế 

 

 

Vui lòng mua túi đựng rác được chỉ định ở siêu thị vv 

Chai thú cưng・Bao bì hộp 

nhựa 
 

Sử dụng cùng một loại túi cho chai thú cưng và bao bì nhựa, nhưng vui 

lòng tách riêng hai loại rác 

Chai thú cưng 
 

Bao bì hộp nhựa 

 Chất thải bãi 

chôn lấp 
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Rác cháy được
Thu gom rác một tháng  2 lần

Túi được bán tại các siêu thị 
hoặc cửa hàng tiện lợi.

Vui lòng sử dụng túi đựng rác được chỉ định bởi chính quyền 
thành phố cho "rác cháy được".
Hãy gom rác thải nhà bếp vỏ bánh kẹo hoặc giấy không thể tái 
chế cho vào và  buộc miệng túi lại rồi đem đi vứt .

Túi chỉ định đựng cho rác 
cháy được  

Rác tươi  sống   

Giấy không thể tái chế

Rác không cháy được(sắp xếp thành 7 loại và 9 cách phân loại)
Thu gom mỗi tháng một lần

Chất thải không cháy được trong gia đình được phân thành 9 loại và được thu gom 
theo cách khácĐể thu gom, vui lòng sử dụng túi rác được chỉ định cho hộp nhựa và 
rác bãi rác..
Các chất thải không thể đốt khác có thể được đưa trực tiếp vào thùng rác được 
chuẩn bị tại Điểm thu gom rác.

Những lon nước trái 
cây hoặc lon bia rỗng

Những lon 
nước giải 
khát

Kim 
loại

Nồi, bình gas bính xịt côn trùng 

Chai thủy tinh rỗng
(được sắp xếp thành 3 loại theo 
màu sắc)

Màu 

nâu
Màu trắng

Các loại 
chai màu 

khác
Chai nhựa

Bao bì nhựa, hộp nhựa

Rửa sạch 
bên trong

Sử dụng túi rác được chỉ định

Vỏ nhựa

Chất thải 
nguy hại

Bật lửa, vỏ pin, đèn huỳnh quang

Chất thải 
chôn lấp

Dao kéo nhựa, đồ chơi, thủy tinh, 
gốm và sứ, xô, chậu rửa

tách nắp chai vã 
nhãn dán 

Giấy thải Thu gom mỗi thángmôt lần
(sắp xếp thành 3  loại )

Những loại giấy không thể tái chế?

Giấybáo 

Hộp kẹo giấy(Mở ra và gấp 
lại)

vỏ Hộp sữa

Giấy tờ khác

Phong bì

Sổ tay

bìa cát tông 

Hoặc đặt chúng vào một cái túi giấy

※chỉ  gom  những đồ vật có tài chế được 

Sách bìa cứng

Có thể tái chế 
khi xé bìa

Có thể tái 
chế khi tháo 
giấy lớp 
nilong làm 
cửa sổ Cốc giấy

Khăn giấy

Phong bì có lớp nilong  
làm cửa sổ

ảnh chụp

Giấy chống thấm hoặc các sản phẩm giấy được làm bằng vật 
liệu không phải là giấy thì không thể tái chế.

Giấy không thể tái chế nên được thu 
gom cùng với chất thải có thể cháy.

Khi chất thải được phân  loại 
đúng cách thì chúng có thể trở 

thành một tài nguyên mới.

Lịch thu gom rác nhà tôi

Rác không cháy được
Giấy thải lần thứ thứ 

thứ &            thứ Rác cháy được

10 lít / 8 yên 20 lít / 17 yên
30 lít / 26 yên 45 lít / 40 yên

Giá mỗi túiGiá mỗi tú

10lít/10yên 20lít/20yên

30lít/30yên 45lít/45yên


