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 (Không bao gồm đồ điện gia dụng là đối tượng tái chế)

Những đồ quá lớn không thể cho vừa túi ni lông 45 lít được xếp vào loại rác quá khổ.

● Vui lòng hỏi tại các quầy tiếp nhận về những thứ không được thành phố thu gom dưới đây. (Xử lý có thể bị tính phí)
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* Xin hãy xem cả mặt sau.

☆ Thành phố thưởng tiền khích lệ cho các đoàn thể đang thực hiện việc thu gom tập thể rác tái chế (thu gom phế liệu). Vui lòng sử
dụng thu gom tập thể do hội PTA, đoàn thiếu niên, hội khu phố, v.v. thực hiện. Đối tượng là các loại giấy (báo, tạp chí, giấy tạp,
bìa các-tông, v.v.) và quần áo.●

Rác cháy được
 (Một tuần 2 lần)

Sử dụng túi rác do thành
phố Kakogawa chỉ định

Rác nhà bếp Nhựa vinyl, giấy
vụn, nhựa plastic

Các loại sản phẩm da, đồ cao su,
vải, loại khác

Cây dây leo (khoai, bìm bìm,

v.v.), hoa, rau, quả
Rác nhà bếp (Làm ráo

nước cho thật khô)

Các loại rác do thành phố thu gom (rác thải sinh hoạt)

* Hãy bỏ những thứ có thể tài
nguyên hóa được vào ngày
của rác tài nguyên.

không vừa với túi đựng rác chỉ định thì là rác quá khổ, chẳng hạn như hộp đựng quần áo, v.v..)

Các loại sản phẩm da,
đồ cao su, vải, loại khác

Tre, trúc, giày da, giày thể thao, ủng, guốc mộc (geta), dép đi trong nhà, túi xách, các sản phẩm từ da như thắt lưng, săm xe đạp, dây cao su, v.v.

thú nhồi bông, đệm ngồi, thảm chùi chân, gối, v.v. với kích thước cho được vào túi đựng rác chỉ định

Miếng làm ấm cơ thể dùng một lần, chất hút ẩm, chất bảo quản lạnh, hộp xốp (làm cho nhỏ hơn rồi bỏ vào túi đựng rác chỉ định), v.v.

Vụn thức ăn, vỏ trứng, vỏ sò, thức ăn thừa, các loại bao bì và khay đựng thực phẩm,

・Rác tươi cần để ráo nước cho thật khô trước khi vứt
・Dùng giấy hoặc vải thấm dầu tempura, v.v. trước khi
vứt.
・Loại bỏ hết sốt cà chua, v.v. bên trong trước khi vứt.

Que xiên tre (bẻ để làm nhỏ hơn hoặc gói trong giấy), dầu ăn (làm đông đặc, tẩm giấy báo, vải, v.v.), v.v.

Nhựa Vinyl, giấy vụn,
nhựa plastic

Túi nhựa vinyl, màng bọc, khăn trải bàn, cốc giấy, giấy cảm nhiệt, miếng dán, chậu rửa mặt, đồ đựng bằng nhựa plastic

Ống nhựa vinyl (cắt với chiều dài tối đa 1m và bỏ vào túi đựng rác chỉ định), tã lót (bỏ chất bẩn vào nhà vệ sinh), đồ dùng nhà bếp bằng nhựa plastic

Nắp chai nhựa PET, băng video, băng cassette, game - cassette, đĩa CD / DVD, đĩa mềm

Các sản phẩm bằng nhựa plastic (giới hạn đối với các vật vừa với túi đựng rác chỉ định, chẳng hạn như đồ chơi bằng nhựa plastic. Những đồ

Dụng cụ ăn uống như bát, tách trà, hay chậu cây bằng gốm sứ, v.v. (Ngói, v.v. là rác khó xử lý nên không thể vứt như rác không cháy được)

Thủy tinh, vật hỗn hợp
Kính cửa sổ, kính tấm ví dụ như gương,v.v., các chế tác bằng thủy tinh như đồ thủy tinh, cốc thủy tinh, đồ đựng bằng thủy tinh chịu nhiệt,

bóng đèn tròn / đèn LED dạng bóng tròn / đèn LED dạng ống dài / chai lọ thủy tinh đựng dầu, v.v. không thể rửa được

Kim loại
Nồi, ấm đun nước, tấm chắn dầu mỡ, thảm lót lò vi sóng, dụng cụ nấu ăn, cây kéo, đồ đựng bằng nhôm, các loại dụng cụ, dao cạo, nắp bằng kim loại,

thùng 18 lít, mắc treo quần áo bằng kim loại, ô, v.v.

Rác không cháy

được
(Một tháng 1 lần)

Đồ gốm sứ Thủy tinh, vật hỗn hợp Kim loại Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ Đồ gốm sứ

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
Đài, máy sấy tóc, máy cạo râu, máy chơi game, bình đun nước, nồi cơm điện, lò nướng bánh mì, máy in, đầu đĩa DVD, v.v.

* Hộp thu gom đồ điện gia dụng cỡ nhỏ được đặt tại tòa thị chính, trung tâm làm đẹp cảnh quan môi trường, các trung tâm cộng đồng/

tòa nhà cộng đồng, trung tâm văn hóa nhân quyền. Vui lòng sử dụng cho các đồ vừa với khe đút (15cm x 40cm).

Lấy bỏ pin khô ra khỏi đồ điện gia dụng
cỡ nhỏ trước khi vứt bỏ
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Hai tháng 1 lần Mỗi tháng 1 lần Một tháng 2 lần 

* Bật lửa dùng một lần sẽ được thu từ tháng 1 năm 2022

(Ngay cả khi đựng vừa trong túi ni lông
45 lít, thì vẫn là rác quá khổ.) Thiết bị điện

Đồ dùng cho sinh hoạt
Đồ dùng giải trí

Xe đạp, xe ba bánh, xe đạp một bánh, xe nôi, xe đẩy, ghế trẻ em, cần câu cá, hàng rào, sào phơi, ván trượt,

dụng cụ chơi gôn, ván lướt sóng, v.v.

Rác quá khổ
(Thu riêng tận nơi có tính phí)

Đồ nội thất Thiết bị điện Đồ dùng cho sinh hoạt/ đồ dùng giải trí Thảm và bộ đồ giường ngủ Đồ nội thất Giường, tủ ngăn kéo, bàn, ghế, ghế bệt, bộ bàn ghế tiếp khách như ghế sofa, v.v., giá sách, tủ đựng chén đĩa, bàn trang điểm, tủ đựng quần áo, chiếu, v.v.

Thảm và bộ đồ giường ngủ Chăn nệm, đệm, thảm, thảm điện, chăn điện, chăn lông, v.v.

*  Tối đa có thể bó 10 thứ có dạng hình
gậy chẳng hạn như ván trượt tuyết, v.v.
lại với nhau và tính là 1 món.

 Ti vi công nghệ màn hình hợp chất hữu cơ (OLED), bàn có lò sưởi (kotatsu), bếp ga, lò vi sóng, lò sưởi (hãy nhớ lấy bỏ dầu hỏa và pin khô), loa âm thanh nổi, v.v.

● Xin hãy thảo luận với nhà phân phối, v.v..
Loại rác Nơi tư vấn chính

Rác thải kinh doanh Pin / ắc quy Cửa hàng nơi đã mua hoặc cửa hàng đồ điện tử
Ti vi (không bao gồm Ti vi màn hình hợp chất hữu cơ - OLED) Máy tính Chất thải chung liên quan đến kinh doanh Phụ tùng ô tô Các cửa hàng sửa chữa ô tô / cơ sở tháo rời ô tô gần nhà

Nhà phân phối được ghi trên bình, Hiệp hội khí đốt LP tỉnh Hyogo (Tel: 078-361-8064)

Trong một số trường
hợp, có thể được thu
gom miễn phí tại nhà
thông qua dịch vụ
chuyển phát tận nhà của
ReNet Japan.

Vui lòng xem trang web

để biết chi tiết.

Bình gas, bình chữa cháy Điều hòa / Máy giặt Máy tính để bàn đưa ra từ các cửa hàng khác nhau như nhà hàng, Bình xịt Nhà sản xuất ghi trên bình xịt

hoặc Hiệp hội khí nén Nhật Bản (Tel: 03-5207-9850)

Sơn, sơn Lacquer Màn hình máy tính Doanh nghiệp vui lòng tự vận chuyển vào cơ sở xử lý. Bình gas cho bếp mini Nhà sản xuất ghi trên bình hoặc Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị khí và dầu Nhật Bản

Lốp xe, pin/ ắc quy, phụ tùng ô tô Tủ lạnh / Tủ đông / Máy sấy quần áo Máy tính xách tay cửa hàng tạp hóa, văn phòng công ty, v.v. (Loại chưa sử dụng hết)

Có thể sử dụng hộp thu
gom đồ điện gia dụng cỡ
nhỏ dành cho đồ cho vừa
qua khe đút (15cm
x40cm)

(Các loại giấy có thể tài nguyên hóa được thì có thể
mang đến trung tâm tài nguyên hóa.) (Miễn phí)

Vật chất nguy hiểm và vật chất khó xử lý (rác không thể xử lý)

* Giấy này được làm từ giấy tái chế.

Đ
ể biết thêm

 chi tiết, hãy tham
 khảo tập sách "H

ướng dẫn cách phân loại" (sửa đổi tháng 2 năm
 2022). (C

hỉ có phiên bản tiếng N
hật)

★ Bạn cũng có thể xem cách phân loại rác thông qua “Tìm kiếm cách vứt rác thải sinh hoạt” trên trang web của thành phố Kakogawa, vậy nên hãy tận dụng nhé.

Gạch, đá, đất, cát, v.v. Chất thải công nghiệp từ các cơ sở kinh doanh, v.vHiệp hội tái chế tài nguyên công nghiệp Hyogo (Tel: 078-381-7464)

Ống tiêm, v.v. (nhựa phế thải, phế liệu xây dựng, gạch vụn, v.v.) Hoặc thảo luận với các nhà thầu.

Phế liệu xây dựng (ngói, gạch vụn, v.v.) được thành phố cấp phép để xử lý rác thải. (Tính phí) Bình cứu hỏa Cửa hàng thiết bị chữa cháy hoặc trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy (03-5829-6773)

Khối tảng, bê tông, Xin hãy lên kế hoạch để tái chế / tài nguyên hóa. Lốp xe, chất pha loãng sơn, sơn Cửa hàng nơi đã mua hay nhà phân phối

Dầu hỏa, dầu thải, thuốc có độc tính mạnh, hóa
chất nông nghiệp

(Không bao gồm chất thải công nghiệp) (Tính phí) (Loại chưa sử dụng hết) Trung tâm khách hàng bình gas mini  (Tel: 0120-14-9996)
Máy móc lớn (máy móc và thiết bị nông nghiệp,
v.v.)

Hãy làm hợp đồng với một công ty xử lý chất thải chung Bình gas

Ấn bản năm 2023 Cách phân loại / Cách vứt rác và rác tài nguyên 

Rác không thu gom
Các đồ được quy định bởi luật Tái chế Thiết bị Gia dụng và luật Khuyến khích 
Sử dụng Hiệu quả Tài nguyên

Nếu thực hiện phân loại rác , thì rác sắp vứt bỏ đi sẽ trở thành tài nguyên!

Lon, hộp Đèn huỳnh quang / 
pin khô, bật lửa 

dùng một lần

Chai, lọ Chai nhựa PET Quần áo Giấy Cành cây cắt tỉa / Cỏ

◎ Hãy rửa sạch các lon nước 
uống, đồ hộp, hộp đựng bánh 

kẹo, v.v. bằng nước và cho 
vào sọt màu xanh hoặc màu 

nâu.

◎ Sử dụng hết bình gas mini, 

bình xịt, đặt chúng ở ngoài 

trời nơi thông gió tốt và đảm 
bảo tạo một lỗ trống trước
khi vứt chúng vào sọt màu 

vàng.

◎ Phân ra theo từng loại, lấy chúng ra 
khỏi túi hoặc gói bọc và cho vào từng 
sọt tương ứng.
① Đèn huỳnh quang (dạng vòng tròn, 

dạng ống dài, v.v.)

* Đèn LED dạng ống dài, thì hãy
vứt bỏ như là rác không cháy được.

② Pin khô, pin hình nút, pin Lithium-

ion, pin NiMH 

③ Que đánh lửa như bật lửa dùng một 
lần, bật lửa dầu và bật lửa ống dài, v.v.
(Làm rỗng bên trong càng nhiều càng 
tốt rồi vứt bỏ)

◎ Tháo nắp, rửa sạch bằng 
nước, phân chia thành ba 

màu, rồi vứt  bỏ. Tuy nhiên, 

nếu không thể rửa sạch phía 

bên trong hoặc không thể loại 
bỏ chất bẩn ngay cả sau khi 
rửa, thì hãy vứt chúng như là 

rác không cháy được.

◎ Hãy làm bẹp trước khi cho 
vào sọt.

◎ Tháo nắp, nhãn và rửa sạch 
bằng nước trước khi vứt bỏ. 
Không cần tháo phần vòng còn 
lại sau khi tháo nắp.

◎ Các chai đựng dầu hoặc 
không thể rửa sạch thì xin hãy

vứt bỏ như là rác cháy được.

◎ Vui lòng vứt bỏ quần áo, đồ lót, 
rèm cửa, vỏ bọc chăn nệm và ga trải 
giường có chất liệu bằng nhựa vinyl
như là rác cháy được.

◎ Đặt chúng trong một túi ni lông 45 

lít không màu hoặc trong mờ để có 
thể nhìn thấy bên trong. (Không cần 
phải bỏ vào túi đựng rác chỉ định)

Xin hãy phân chia thành bốn loại như 
dưới đây rồi vứt bỏ
① Báo (bao gồm cả tờ rơi)
② Bìa các-tông

③ Tạp chí 
Giấy tạp (các loại giấy nhỏ nên được
kẹp giữa tạp chí hoặc đặt vào trong một 
túi giấy.)
④ Hộp giấy

◎Buộc theo hình chữ thập bằng một 
sợi dây rồi vứt bỏ.
◎ Hãy vứt bỏ giấy bẩn, giấy có mùi, 
giấy cảm nhiệt, giấy dầu, v.v. như là rác 

cháy được.

◎ Cành cây cắt tỉa có chiều dài tối đa là 
1m, đường kính của mỗi cành tối đa là 
10cm, đường kính khi bó lại tối đa là
30cm.

◎ Loại bỏ triệt để đất, cát/bùn ở cành 

cây / cỏ dại / lá rụng, cho vào túi ni lông 

45 lít không màu hoặc trong mờ. (Không 

cần phải bỏ vào túi đựng rác chỉ định)

(Lời đề nghị)
Nếu quần áo bị ướt

mưa thì chúng 
không thể được tái 
chế, vì vậy nếu trời 
mưa vào ngày thu 
gom, thì xin hãy hạn 
chế vứt bỏ hết mức 

Tìm kiếm cách vứt 

Sọt màu xanh Sọt màu nâu Sọt màu vàng
Bình gas mini

Bình xịt Sọt màu xanh Sọt màu nâu Sọt màu vàng

Chai, lọ có 
màu khác

Chai, lọ màu Chai, lọ không màu

Nắp chai nhựa 
PET

Gạt bỏ chất bẩn 
khỏi bỉm giấy 

Đường kính mỗi 
cành tối đa là 10cm

Chiều dài  

tối đa là 
1mĐường kính của

bó tối đa là 30 cm

Khối tảng

Dầu
thải

Lốp xe

Két

Đàn Piano

Bình

gas

Bọc những đồ dễ vỡ bằng giấy và ghi chữ "キケン"


