
* Nhựa plastic là rác cháy được. Không thể được thu gom như là rác không cháy được.

Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ    Tel: 079-426-5374    Thời gian tiếp nhận: Từ thứ Hai đến Thứ Sáu (kể cả ngày lễ) 9:00 - 17:00

Phòng Môi trường số 1    Tel: 079-426-1561    Thời gian tiếp nhận: Từ thứ Hai đến Thứ Sáu (kể cả ngày lễ)  8:00 - 16:45

Rác cháy được (xin hãy sử dụng túi đựng rác chỉ định)

Rác không cháy được (Xin hãy vứt bỏ mà không cho vào túi đựng rác)

* Xin hãy xem cả mặt sau.

Điểm chú ý trong 
cách vứt rác ①
◎ Đối với rác nhà 
bếp,  thì hãy làm ráo 
nước cho thật khô

Điểm chú ý trong cách vứt rác ③
◎ Đối với dầu ăn, thì làm cô đặc 
bằng chất gây đông tụ hoặc thấm 
bằng vải, v.v. rồi vứt bỏ từng ít một.

Điểm chú ý trong cách vứt rác 
①

◎ Hãy lấy ra khỏi túi đựng 
rác và cho trực tiếp vào sọt. 
Không có chỉ định về màu sắc 
của sọt.

Điểm chú ý trong cách vứt rác 
②

◎ Hãy bọc bóng đèn, tấm 
kính, dao làm bếp, v.v. trong 
giấy báo, v.v. và ghi chữ “キケ

ン” (nguy hiểm) ở phía ngoài.

Điểm chú ý trong cách vứt rác ③
◎ Đối với các đồ điện gia dụng cỡ 
nhỏ, xin hãy sử dụng hộp thu gom 
(kích thước khe đút: 15 cm x 40 cm) 

được đặt tại tòa thị chính, trung tâm 
làm đẹp cảnh quang môi trường, các 

trung tâm cộng đồng, các tòa nhà cộng 
đồng, trung tâm văn hóa nhân quyền.

Vui lòng sử dụng túi rác do thành phố Kakogawa chỉ định.
Xin lưu ý rằng rác cháy được nếu bỏ vào túi không phải là túi 
đựng rác chỉ định thì không thể được thu gom.

Túi đựng rác chỉ định được bán tại các siêu thị, Home center (trung tâm đồ
gia dụng), Drug Store (cửa hàng đồ hóa mỹ phẩm), cửa hàng tiện lợi, v.v.
(Tùy thuộc vào từng cửa hàng, mà một số nơi có thể không có tất cả các 
loại.)

* Vui lòng vứt bỏ 
bình xịt và bình 
gas cho bếp mini 
vào “ngày của
lon, hộp”.

Eco cleanpeer Harima đang chính thức hoạt 

Từ tháng 2 năm 2022, rác cháy được, rác không cháy được và rác quá khổ 
của thành phố Kakogawa được xử lý bởi Eco cleanpeer Harima (Khu vực 
sở tại: 6-1-1 Umei, thành phố Takasago) do hai thành phố và hai thị trấn 
quản lý (thành phố Kakogawa, thành phố Takasago, thị trấn Inami, và thị 
trấn Harima). Trường hợp tự mình vận chuyển đến, thì xin hãy mang tới
Eco cleanpeer Harima.

(Rác cháy được / Rác không cháy được / Rác quá khổ)
Eco cleanpeer Harima Tel: 079-448-5260

Thời gian nhận vào: Từ thứ Hai đến thứ Bảy (kể cả ngày lễ) 8:30 - 16:00

(Giấy có thể tài nguyên hóa được)
Trung tâm tài nguyên hóa Tel: 079-428-3211
Thời gian nhận vào: Từ thứ Hai đến thứ Bảy (kể cả ngày lễ) 8:00 - 15:30

(Cành cây cắt tỉa)
Trung tâm tái chế Tel: 079-428-2391

Thời gian nhận vào: Từ thứ Hai đến thứ Bảy (kể cả ngày lễ) 8:15 - 15:30

Liên quan tới phân loại rác, thu gom rác quá khổ

Liên quan đến thu gom rác 

Liên quan đến việc tự mình vận chuyển rác đến 

Địa chỉ liên hệ (Thành phố Kakogawa - Sở Môi trường)
▲Eco cleanpeer Harima

☆Cho vào túi rác 

chỉ định có dung 
tích 45 lít, 30 lít, hay 

15 lít rồi vứt bỏ. 

Điểm chú ý trong cách 
vứt rác ②
◎ Loại bỏ càng nhiều 
không khí ra khỏi túi 
rác càng tốt.

Loại có tay cầmLoại không có tay 

* Hình ảnh minh họa


