
Cách phân loại và cách đổ rác/ tài nguyên

★Liên hệ để biết thông tin liên quan đến phân loại rác là　Bộ phận môi trường thành phố Toyota　Phòng xúc tiến giảm lượng rác thải 

Rác đốt

Rác chôn

Ngày tài nguyên Chai thủy tinh

Rác độc hạiC h a i   P e t

 Súc nhẹ

Lấy nắp ra

Lấy nắp
và nhãn ra

Trạm tài nguyênTrạm tài nguyên

Rác quá khổ (có phí)

Vật chứa, đồ đựng đóng
gói làm bằng nhựa
Trạm rác phân loạiTrạm rác phân loại

Nơi đổ rác

Trường hợp tự mình vận chuyển

Sử dụng cho gia đình

Linh vật (mascot character) (RISA)

Hãy ghi ngày thu gom rác tại khu vực của mình vào từng cột và dán lên một nơi dễ nhìn thấy.Lịch đổ rác

Khu vực thành
 phố Toyota

Thứ

hàng tuần

Phương pháp xử lý

Phương pháp xử lý

※Không thu gom vào kỳ nghỉ năm mới.

Làm dẹp

※
Vui lòng đem

 rác ra địa điểm
 đã quy định trư

ớ
c 08 giờ

 30 phút sáng của ngày thu gom
.
※

N
gày lễ cũng thự

c hiện thu gom
 bình thư

ờ
ng .

※
Rác kinh doanh phát sinh từ các cửa hàng kinh doanh, quán ăn, văn phòng, v.v... sẽ không thể đổ bỏ vào trạm

 rác thải của quận tự trị.

Trung tâm tiếp nhận

Cách đổ rác

Cách đổ rác

Cách đổ rác

Cách đổ rác

Cách đổ rác Cách đổ rác

Cách đổ rác

Xốp

H
ộp gas 

(gas cartridge)

Ngày thu gom rác quá khổ

Khu vực Koromo

Khu vực Kamigo/ Takaoka

Khu vực thị trấn
Takahashi/ Matsudaira

Khu vực Sanage
(gồm cả khu vực Homi/ Ishino)

Thứ Hai hàng tuần/ Thứ Năm của tuần thứ 1,3,5

Thứ Ba của tuần 1~4/ Thứ Năm của tuần 2,4

Thứ Sáu của tuần 1~4

Có cả ứng dụng 
"Ứng dụng phân 
loại và đổ rác/ tài 
nguyên" cho điện 
thoại thông minh! 
Hãy sử dụng nhé.

Những thứ khi tiêu thụ hoặc tách rời sản phẩm sẽ trở nên không cần thiết như các loại cốc/ hộp, các loại bọc/ túi 
nhựa, các loại vật liệu chống giảm xóc, các loại võng/ lưới, các loại khay đựng thực phẩm, các loại nắp, v.v..., những 
thứ để cho sản phẩm vào (vật chứa) hoặc những thứ dùng để đóng gói sản phẩm (đồ đựng đóng gói)

●Cho vào túi rác chỉ định (chữ màu đen) và cột miệng lại.
●Những thứ bị dơ bẩn thì súc bằng nước và hong khô.
●Những thứ không thể làm sạch vết dơ bẩn thì bỏ vào "Rác đốt".
●Những nhãn dán như nhãn giá, v.v... có thể để nguyên cũng được.
●Những thứ khó phân biệt thì xác nhận biểu tượng 　   .
※Cho dù có biểu tượng  　  , nhưng những sản phẩm bình xịt có ghi "Chú ý lửa và nhiệt độ cao" thì bỏ vào "Rác nguy hiểm".

　　
　　

Mì ăn liền

Lưới bao
trái cây, v.v...

Khay thực phẩm

Nắp

Nơi đổ rác

Hãy cho trực tiếp vào túi 
thu gom hoặc rổ chuyên 
dụng. Không có túi rác 
chỉ định.

Hàng tháng

Tuần thứ Thứ 

Những tài nguyên đã thu 
thập lại sẽ được tái chế 
thành các sản phẩm tái 
chế, v.v...

（chai sử dụng cho đồ ăn và thức uống/ chai mỹ phẩm）
Chai một thăng (1,8l), chai bia, chai sử dụng cho đồ ăn và thức uống khác 
(rong biển, nước uống, thuốc men, dầu ăn, mức, whisky, v.v...), chai mỹ phẩm

Ống đèn huỳnh quang (chưa vỡ), pin 
sạc, pin khô/ pin cúc áo (bao gồm cả 
loại không có thủy ngân), nhiệt kế
(gồm cả loại có thủy ngân)

Những chai đựng đồ uống, đựng 
rượu, đựng nước tương, đựng 
sản phẩm nước tương chế biến, 
đựng dấm, đựng đồ gia vị kiểu 
mirin, đựng đồ gia vị không dầu, 
v.v... mà có biểu tượng 　　.

Hộp quẹt gas
Lon xịt
Lon gas xách tay

Lon nhôm, lon bằng thép sử 
dụng cho đồ uống như nước 
trái cây hay bia, v.v...

●Phải tháo nắp ra, đối với nắp kim loại thì bỏ vào "Rác kim loại", nắp 
nhựa thì bỏ vào "Vật chứa, đồ đựng đóng gói làm bằng nhựa".
●Lấy hết phần bên trong ra và súc.
●Những thứ bị vỡ thì bỏ vào "Rác chôn".
●Nhãn và những móc gài bằng kim loại có thể để nguyên cũng được.
●Chai dầu ăn, v.v... thì còn lại một chút bẩn cũng được.
●Nắp chai mỹ phẩm, nút bần, bơm, v.v... thì phải tháo ra.
●Chai mỹ phẩm màu trắng sữa thì bỏ vào "Rác chôn".

●Nắp và nhãn thì bỏ vào "Vật 
chứa, đồ đựng đóng gói 
làm bằng nhựa".
●Súc và làm dẹp.

●Ống đèn huỳnh quang và nhiệt kế thì không vỡ.
 (Những loại đã vỡ là "Rác chôn")
※Pin sạc, pin cúc áo cũng đang được thu gom tại 

các tiệm bán hàng điện gia dụng.
※Bóng đèn thì bỏ vào "Rác chôn".
※Nhiệt kế điện tử thì bỏ vào "Rác kim loại".

●Sử dụng hết bên trong.
●Lon xịt, lon gas xách tay thì 

không cần đục lỗ.
※Hộp gas (gas cartridge) 

thì bỏ vào "Rác kim loại".

●Nắp của các loại chai lọ thì bỏ 
vào "Rác kim loại".
※Lon đồ hộp, lon thức ăn vật 

nuôi, lon đồ uống đã được làm 
dẹp thành tấm thì bỏ vào "Rác 
kim loại".

Whisky

Súc
nhẹ

Chai mỹ phẩm

Lon đồ uống

カンヅメ

TràNước
cam

Súc nhẹ,
không làm
dẹp

Rác nguy hiểm

Thứ

hàng tuần・

Rác thải thức ăn (thức ăn thừa, đồ thải nấu ăn), tã giấy, khăn giấy, sản phẩm da (túi xách, thắt lưng, v.v...), sản phẩm chỉ làm bằng nhựa (chậu 
rửa, chậu trồng cây, CD, bàn chải đánh răng, v.v...), các loại băng (băng video, băng cassette, v.v...), giày dép, v.v...

●Cho vào túi rác chỉ định (chữ màu xanh lá cây) và cột miệng lại.
●Lấy sạch nước ra khỏi rác thải thức ăn.
●Những thứ dơ bẩn của tã giấy/ hậu môn nhân tạo thì thả trôi vào bồn cầu.
●Dầu tempura thì thấm vào vải/ giấy, v.v... 

(Có thu gom tại một số trạm tái chế)

CD DVD

Phương pháp xử lý
Tái chế ra nguyên liệu 
sản phẩm nhựa, v.v...

Phương pháp xử lý

Xử lý đốt tại Togari 
Clean Center/ Fujioka 
Plant.

Rác kim loại

Trạm rác phân loạiTrạm rác phân loại
Nơi đổ rác

Trạm rác phân loạiTrạm rác phân loại
Nơi đổ rác

Trạm rác phân loạiTrạm rác phân loại
Nơi đổ rác

Sản phẩm kim loại (ngoại trừ lon xịt, các loại băng như băng video, băng cassette và bình 
chữa cháy), sản phẩm điện gia dụng (ngoại trừ máy lạnh, tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy vi tính), sản phẩm hỗn hợp nhôm lá mỏng, kim loại và nhựa, hộp gas 
(gas cartridge), các loại lon ngoài trừ lon đồ uống, bóng đèn LED, v.v...

●Cho vào túi rác chỉ định (chữ màu xanh dương) và cột miệng lại.
●Các loại dao kéo thì dùng giấy, v.v... để gói lại sao cho không gây

nguy hiểm trước khi đổ.

Phá vỡ ra và lấy phần 
kim loại để tái chế 
thành vật liệu xây dựng 
hoặc là các sản phẩm 
sắt thép.

Tuần thứ Thứ Tư

Hàng tháng

Tuần thứ Thứ Tư

Hàng tháng

Các loại đồ sành sứ, sản phẩm thủy tinh (ngoại trừ sản phẩm sử 
dụng cho đồ ăn và thức uống/ chai mỹ phẩm), bóng đèn/ chuột 
đèn huỳnh quang, ống huỳnh quang đã vỡ, chai đã vỡ, gương, 
kính lúp, miếng sưởi ấm một lần, v.v...

Các loại đồ nội thất như tủ quần áo, sofa, v.v..., 
những vật có kích thước lớn không thể cho vào 
được túi rác chỉ định như xe đạp, v.v...

Cách đổ rác

Cách đổ rác

Cách đổ rác

●Cho vào túi rác chỉ định (chữ màu đỏ) và cột miệng lại.
●Chai vỡ thì dùng giấy, v.v... để gói lại sao cho không gây 

nguy hiểm.

①Gọi điện báo cho Trung tâm tiếp nhận ít nhất 
3 ngày (ngoại trừ thứ Bảy + Chủ nhật) trước 
ngày thu gom. (Tùy vào số lượng trường hợp 
yêu cầu mà còn thể có trường hợp không tiếp 
nhận được vào ngày mong muốn.)

②Cho biết địa chỉ/ họ và tên/ số điện thoại/ ngày 
mong muốn thu gom/ hạng mục và số lượng rác 
quá khổ.

③Quyết định ngày thu gom/ phí dịch vụ/ mã số tiếp 
nhận, v.v... Phí dịch vụ có 3 bậc là 300 yên/ 600 
yên/ 900 yên tùy vào hạng mục

④Mua tem (nhãn) nộp phí dịch vụ xử lý rác quá khổ 
tại cửa hàng tiện lợi, v.v... trong thành phố và dán 
lên rác quá khổ.

⑤Đem rác ra trước nhà trước 08 giờ 30 phút sáng 
của ngày thu gom (không cần đứng chờ).

Chai mỹ phẩm

Whisky

Những thứ có thể tái chế

BEER
Xử lý tại bãi rác Green 
Clean Fuji no Oka.

Cốc thủy tinh

Miếng sưởi
ấm một lần

Tuân theo quy định phân biệt, phân loại rác và mang trực tiếp 
đến các địa điểm xử lý
※Có chế độ cho thuê phương tiện vận chuyển rác quá khổ 
(có phí)
Bộ phận nghiệp vụ làm sạch     Điện thoại: 71-3003

09 giờ sáng ~ 05 giờ chiều
Thứ Hai ~ Thứ Sáu
(ngoại trừ kỳ nghỉ năm mới)
Điện thoại: 0565-25-5353

※Không thể chỉ định giờ thu gom và thu gom sau khi di chuyển.

Thứ Tư của tuần 1~4

ベトナム語
R1/8改訂Điện thoại: 0565-71-3001

Hộp quẹt gas

Lon xịt

Lon gas xách tay


