《Hãy tuân thủ việc phân loại rác 》
●Hãy dùng túi rác được chỉ định để vứt rác！
Những đồ có thể cho vào túi rác
Đồ làm từ giấy

Đồ làm từ nhựa

Chai nhựa

Đồ có in hình

Đồ có in hình

Đồ có in hình

（Ví dụ）

（Ví dụ）

（Ví dụ）

・Túi giấy

・Chai bằng nhựa

・Chai nhựa uống nước

・Hộp bánh kẹo bằng giấy

・Nhãn và nắp bằng nhựa

・Chai nguyên liệu bằng nhựa
【Bổ sung】
Rửa sạch bên trong, nắp và nhẫn cho
vào đồ làm bằng nhựa

Những đồ có thể cho vào túi rác
Rác cháy được

Đồ không thể cho vào túi rác

Rác không cháy được

Rác lớn

Những đồ không thể cho
vào túi rác đều là rác lớn

（Ví dụ）

（Ví dụ）

（Ví dụ）

・Rác tươi

・Ô, dù

・Đồ bàn, ghế, tủ

・Những đồ không có in ình ・Nổi, chảo
・Đồ gốm sứ

・

Chăn(nếu cho được vào túi thì là
rác cháy được)

・Chai lọ không dung để đựng ・ Xe đạp
・Đồ hộp, nhựa không làm sạch
được,

đồ ăn
・Chai lọ bị vỡ

Mang đến chỗ Clean Center
（ＴＥＬ0564-22-1153）へ

※Mua túi rác ở Combini, Hom center, siêu thị

Rác cho vào thùng
Hộp rỗng

Chai rỗng

Đò bắt lửa nguy hiểm, đồ

Chai rỗng

có hại

（Ví dụ）
・Hộp đựng đồ uống

（Ví dụ）
（Ví dụ）
・Chai rỗng ngoài chai ・Chai bia
đựng thức ăn
・Hộp đã đựng thức ăn
・Chai rượu lớn
・Chai đã đựng thức ăn
【Bổ sung】
【Bổ sung】
Đồ hộp không được làm 【補足】
Rửa bên trong

（Ví dụ）
・Bật lửa

※１

・Bình phun ※１
・Đồ đo thủy nhiệt kế

bẹp（Trường hợp làm bẹp 中身を洗って
thì cho vào rác không

※２

cháy）

・Gương tay ※２

※１ DÙng hết bên trong 最後まで中身を使い切って（Trường hợp còn thừa ghi「残りあ
り」
）
※２ Cho vào túi giấy bóng có thể nhìn được bên trong rồi cho vào thùng màu vàng
（Chú ý） Đồ PIN thì cho vào ác thùng đựng gom thu ở các cửa hàng điện có ghi「回収コ
ンテナ, đồ sạc pin cho vào thùng「リサイクルボックス」. Trường hợp không lấy
được pin ra thì mang trực tiếp đến Chuo Clean Center.（ＴＥＬ0564-27-7153）

●Tuân thủ ngày giờ vứt rác！
Tùy từng nơi ở mà ngày giờ quy định khác nhau. Hãy tuân thủ lịch vứt rác tại nơi đó.
Vứt rác trước 8 giờ sáng

Thành phố Okazaki
ＴＥＬ 0564-22-1153

（Liên hệ）
Ban xử lý rác thải môi trường

ＦＡＸ

0564-25-8153

