
CHÚ Ý!
Những vật sau đây không thể vứt bằng túi

đựng rác thải chỉ định loại dành cho doanh nghiệp

Đèn huỳnh quang, 
đèn sợi đốt

Pin khô

Sản phẩm nhựa cứng, đồ chơi, 
đĩa DVD,.v.v…Các loại đồ điện gia dụng

Cách vứt những loại rác này vui lòng xem ở

Xe đạp, xe ba bánhBật lửaCác loại kính ,
thủy tinh

Đồ gốm, sành, 
sứ

Túi đựng rác có thể đốt được (Túi màu đỏ)

Túi đựng chai/lon (Túi màu xanh)

Rác thải nhà bếp (rau củ, 
xương cá, giấy bạc.v.v…)

Các loại rác giấy không thể tái chê
́ (như hóa đơn chuyển phát nhanh, 
biên lai, ly giấy dính bẩn.v.v…)

Vụn gỗ, lá rụng, phần
cắt tỉa của cây,.v.v…

Bình xịt, lon rỗng (chỉ giới hạn cho những
đồ vật nhỏ có dung tích dưới 18 lít)
＊Hãy xả hết các chất trong bình xịt,v.v… 
rồi vứt rác mà không cần đục lỗ.

Chai lọ rỗng (đựng đồ
uống, gia vị nấu ăn.v.v…)

Vải, da, các sản phẩm cao su
(quần áo, giày dép, ống nước,.v.v…)

Túi đựng rác thải chỉ định loại dành cho
doanh nghiệp (Túi mẫu)

Tạp chíBáo Thùng giấy carton
Các loại giấy

hỗn tạp

Những vật dụng, đồ đạc trong nhà
không thể bỏ vừa túi rác chỉ định

Chai nhựa PET
Khay đựng
thực phẩmVỏ hộp sữa

Mọi thắc mắc liên quan đến Túi đựng rác thải chỉ
định loại dành cho doanh nghiệp xin vui lòng liên
hệ đến Bộ phận Môi trường cuộc sống, Phòng
Quản lý rác thải TP.Higashihiroshima để được giải
đáp và hướng dẫn. (SĐT: 082-420-0926)

（Kính gửi các hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các chung cư, Tòa nhà）

Hãy chung tay giảm thiểu lượng rác thải để bảo vệ tài nguyên!

Những vật sau đây là những vật có thể tái chế!
※Những vật bị bẩn nặng thì hãy vứt cho vào rác có thể đốt được.

ベトナム語



Pin khô

Sản phẩm nhựa cứng, đồ chơi, đĩa
DVD,.v.v…

Các loại đồ điện
gia dụng

Xe đạp, xe ba bánh

Bật lửa đã
sử dụng hết

Các loại kính ,
thủy tinh

Đồ gốm,
sành, sứ

Với những đồ vật kích thước không quá lớn vứt dưới dạng

rác quá khổ không cháy được thì hãy cho vào túi ni lông
trong suốt hoặc bán trong suốt và tự mang đi vứt trực tiếp
tại Trung tâm Môi trường Kamo (SĐT: 0823-82-6499)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến
Phòng Xử lý Rác thải, Bộ phận Môi
trường Cuộc sống, Cơ quan hành chính
Thành phố Higashihiroshima.
（ SĐT :082-420-0926）

Đèn huỳnh quang, 
đèn sợi đốt

Vỏ hộp sữa

Với rác tái chế sẽ được thu gom trong các thùng rác được đặt ở các siêu thị.v.v…!
Tham khảo thêm tại Homepage （ http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/gomi/3/10676.html ）

Báo

Đồ đạc, vật dụng…không bỏ vừa
túi rác chỉ định

・Đối với đồ nội thất bằng gỗ (bàn ghế, tủ…) hãy tự mang
đến Trung tâm Vệ sinh Môi trường Kamo vứt trực tiếp tại
đây dưới dạng Rác đốt cháy được.
・Đối vối đồ đạc làm từ nhựa hay kim loại thì vui lòng tự
mang đến Trung tâm Môi trường Kamo vứt trực tiếp tại đây
dưới dạng Rác quá khổ không đốt cháy được.

Cơ sở Xử lý Rác thải khu vực sở tại
Trung tâm Vệ sinh Môi trường Kamo
SĐT：082-426-0820【Địa chỉ】10766-1 Kamiminaga, Saijo-cho, TP.Higashihiroshima
Trung tân Môi trường Kamo
SĐT：0823-82-6499【Địa chỉ】10427-24 Kunichika, Kurose-cho, TP.Higashihiroshima

Nguồn: Bộ công thương Tuyển tập hình minh họa về rác

※Các loại rác sau đây, sau khi đã xác nhận với người quản lý chung cư, tòa nhà…mà rác bạn
muốn vứt không thuộc đối tượng có thể thu gom tại khu vực thì những rác thải đó sẽ được xử lý
theo phương pháp sau.

Trường hợp không thể tự mình vận chuyển rác đến nơi xử lý rác quy định thì có thể nhờ đến
các đơn vị, cơ sở kinh doanh được cấp phép của Thành phố.
（ http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/8/7/14940.html ）

家庭系
ごみ指定袋

オレンジ色

家庭系
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オレンジ色

家庭系
ごみ指定袋

オレンジ色

※Chỉ đối với những đồ vật nằm trong
danh mục đối tượng
Hiện đang được thu gom tại Cơ quan
hành chính Thành phố và các văn
phòng cơ sở.

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
đến Phòng Xử lý Rác thải Thành phố.)

Những vật có
ký hiệu プラ

Những vật có ký
hiệu PET

家庭系
ごみ指定袋

紫色

家庭系
ごみ指定袋

紫色

家庭系
ごみ指定袋

紫色

家庭系
ごみ指定袋

紫色

Rác chôn lấp

Rác độc hại

Rác tài nguyên
tái chế

Tạp chí

Hãy xếp thành chồng cao khoảng 20cm, dùng dây buộc
dạng chữ thập cho chặt và tự mang rác đến Trung tâm
Vệ sinh Môi trường Kamo để vứt trực tiếp tại đây.

※Phân loại tách riêng từng loại khi vứt. Hãy tháo bỏ
những phần không phải là giấy.

Rác quá khổ
cháy được

Rác quá khổ
không đốt cháy
được

Thùng giấy
carton

Sử dụng túi rác chỉ định loại dành cho gia đình
(Túi màu cam), cho rác gọn gàng vào túi và tự
mang đến Trung tâm môi trường Kamo vứt

dưới dạng Rác chôn lấp.

Sử dụng túi rác chỉ định loại dành cho gia đình (Túi
màu cam), cho rác vào túi, tự mang đến Trung tâm

môi trường Kamo vứt dưới dạng Rác độc hại.

※Chỉ có Pin khô và bật lửa vẫn đang được thu gom tại
Cơ quan hành chính Thành phố và các văn phòng cơ sở

Sử dụng túi rác chỉ định loại dành cho gia đình
(Túi màu tím), cho rác vào túi, tự mang đến
Trung tâm môi trường Kamo vứt dưới dạng

Rác nhựa tái chế.

Rác tài nguyên
tái chế

Sử dụng túi rác chỉ định loại dành cho gia đình
(Túi màu tím), cho rác vào túi, tự mang đến
Trung tâm môi trường Kamo vứt dưới dạng

Rác chai nhựa PET.

Các loại giấy
hỗn tạp

Rác tài nguyên
tái chế

Các đồ điện gia dụng
(chỉ với đồ nằm trong
danh mục đối tượng)


