
Loại túi để rác  Hãy mua các loại túi để rác tại những siêu thị mà thành phố Uozu đã chỉ định 

 

 

 

 

 

 

Nơi vứt rác                    Nơi vứt rác tài nguyên  

   

 

 

 

Đây là nới để rác cháy được,rác nylon, nhựa,rác kim loại quá cỡ            Đây là nơi để rác chai・lon kim loại・các loại bình chứa.Tùy từng khu vực có thể 

có hay không .Nếu không có hãy vứt ở điểm thu gom rác tài nguyên cố định. 

   

Túi để rác cháy được 

10túi（To180yen、Trung130yen、Nhỏ80yen） 

Hãy để những rác cháy được 

Túi đê rác không cháy được 

10túi（To180yen、Trung130yen、Nhỏ80yen） 

Hãy để những rác nylon,nhựa,kim loại 

Tờ giấy chỉ định thu rác 

10tờ（200yen）Những rác không cho được vào túi 

hãy dán tờ giấy này rồi vứt rác  

Chỗ để rác tài nguyên  Chỗ để rác 

Hãy phân biệt rác và mang đến nơi thu gom trước 8 giờ sáng!  

 



Cách nhìn lịch thu gom rác, rác tài nguyên (ví dụ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

※Hãy chú ý vì tùy từng địa phương mà có sự khác biệt về ngày thu gom 

rác 
 

Rác cháy được （Tuần 2 lần ） 

Nylon・rác nhựa （Tuần 1 lần） 

Kim loại ・rác quá cỡ （Tháng 1～2 lần） 

Chai・Lon kim loại （Tháng 1～2 lần）

～２回） 
Các loại bình chứa （Tháng 1～2 lần） 



Các loại rác 

Rác cháy được （Ví dụ）Vải、vụn vải、vun giấy、vụn gỗ、đồ làm từ da・đồ làm từ vải、rác tươi  

Rác không cháy được（Nylon・rác nhựa） 

（Ví dụ）đồ làm từ nylon、vật làm từ nhựa、chăn nệm、hộp xốp、đồ cao su、băng hình   

Rác không cháy được （Kim loại・rác quá cỡ） 

（Ví dụ）Đồ kim loại、kính・cốc・ đồ gốm,chai,đèn huỳnh quang,bóng điện,Đồ điện,pin,Hộp xịt,bình ga mini,đồ nội thất,xe 

đạp,máy sưởi ấm sử dụng dầu 

 

 

Máy điều hòa,vô tuyến,tủ lạnh,máy giặt,máy sấy không được vứt ở những điểm thu gom rác.Hãy liên lạc với nơi mua hay những cửa hàng điện tử lớn trả phí tái sử dụng để 

sử lý 。Đơn vị sử lý rác（Uozu seisou kousya☎0765-22-0311）cũng có thể sử lý được 



Hướng dẫn về những điểm thu gom rác tài nguyên cố định      

Mục lục thu gom Các loại chai ,các loại lon ,chai nhựa,các loại bình đựng bằng nhựa,giấy,bìa các tông,hộp giấy ,báo,tạp chí（chỉ riêng Uozu Seisoukousya,Minami） 

Vỏ hộp mực in đã dùng,Đồ điện cỡ nhỏ（chỉ riêng Uozu Seisoukousya,） 

Thời gian mở Sáng 8 giờ 30 đến chiều 4 giờ 30 (Thứ 7,Chủ nhật,ngày lễ từ sang 9 giờ đến chiều 3 giờ) 

Ngày nghỉ Tuần lễ vàng ・Nghỉ obon・nghỉ cuối năm,đầu năm (Oomachi,Keida thì ngày lễ đóng cửa) 

 


