Cách phân loại. Cách vứt rác【Khu vực Ei】

(Thông tin liên hệ)

南九州市役所 市民生活課生活衛生係(川辺庁舎)
Toà thị chính Minami Kyushu, chi nhánh Kawanabe
指宿広域クリーンセンター Trung tâm vệ sinh toàn khu vực Ibusuki

～『Lẫn lộn là rác，phân loại là tài nguyên』Nỗ lực tích lũy sẽ thay đổi tương lai！～

Rác tái chế Tháng 2 lần

Thời gian mang vào trung tâm vệ sinh toàn vùng Ibusuki.
Chỉ thứ 2~ thứ 7.

8:30 sáng ~ 4:30 chiều

Ghi họ tên, tên hội tự trị lên túi chỉ định, rồi mang ra nơi thu gom rác.

Rác cháy được. Tuần 2 lần

Rác không cháy. Tháng 2 lần

Rác cỡ lớn. Tháng 2 lần

Rác tái chế được phân loại để chế tạo sản phẩm sau khi tái xử lý. Để sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt, việc rửa sạch và phân loại
là cần thiết. Đặc biệt, những đồ liên quan đến “luật tái chế đồ đựng, đóng gói”có tiêu chuẩn nghiêm ngặt và được kiểm tra định kỳ.

Ghi họ tên, tên hội tự trị lên túi chỉ
định, rồi mang ra nơi thu gom rác.

Ghi họ tên, tên hội tự trị lên túi chỉ
định, rồi mang ra nơi thu gom rác.

Ghi họ tên, tên hội tự trị lên tem rác
cỡ lớn, rồi mang ra nơi thu gom rác.

Loại nhựa

Hãy cho vào túi chỉ định màu xanh lá cây rồi đem vứt
Chai PET

Túi chỉ định màu xanh da trời

Hộp xốp,khay trắng Đồ đựng, bao bì bằng nhựa

※Để không tồn đọng chất

cặn, hãy rửa sạch và lau
thật khô.
※Đồ không dễ dàng làm
sạch được thì cho vào
【rác cháy được】

Đồ đựng bằng nhựa, túi nilon
Hộp xốp không phải màu trắng

Túi chỉ định màu đỏ

Rác cháy được

Rác không cháy

Đồ cao su

Thủy tinh. Gốm sứ
※Viết 「危険」 lên giấy rồi vứt
Đồ da

※Đồ nhựa không phải đồ đựng,

đồ đựng mi phấm, thuốc thì
cho vào【Rác cháy được】

※Tháo nắp, nhẵn
mác ra, cho vào
【Bao bì, đồ đựng
Chai rỗng ngoại trừ loại chai PET
bằng nhựa】 ※Đồ có màu, hoa văn,
đồ
bị
bẩn
thì
thuộc
Tháo nắp
※Đồ đựng dầu và
【Bao bì, đồ đựng
những thứ nhiều
bằng nhựa】
dầu thì cho vào
【Rác cháy được】

Chai màu khác

※Nắp kim loại thuộc【rác không cháy】，
Nắp nhựa thuộc【Bao bì, đồ đựng nhựa】
※Những chai không để tái chế như chai thuốc, nước
hoa đồ vỡ, thủy tinh thì thuộc【rác không cháy】

Loại kim loại

Lo ại chai thủy Loại giấy

Chai trong, không màu Chai màu trà

Hộp giấy

Bìa cứng

Lon nhôm, thép

Dùng dây buộc hoặc dùng túi chỉ định

Sách.
Tạp chí

Ngoài phế thải công nghiệp, loại rác không thu gom.
Hãy xử lý phế thải công nghiệp bởi công ty xử lý chuyên nghiệp

Gỗ chưa cắt, xẻ
Dầu thải. Sơn

Mục 4 đồ điện gia dụng đặc định
Ti vi (bao gồm cả LED và PLASMA),
Điều hòa.Tủ lạnh, tủ đông. Máy giặt.
máy sấy quần áo

Hãy giao cho tiệm sử dụng đồ điện gia dụng hoặc công ty được phép xử lý.

Giấy thải
Loại giấy không thuộc
loại tái chế.
Cành cây, lá rụng từ hộ gia đìn
※Loại bỏ sạch đất
Nếu không cho vào túi chỉ định thì sẽ
là rác cỡ lớn(cành có độ dài dưới 1m,
đường kính dưới 10cm)

Đồ đựng, bao bì giấy khác
※Là loại có kích thước
to hơn hộp khăn giấy.
※Loại để chống thấm,
giấy cảm nhiệt, bị bẩn
thì là【rác cháy được】

Thuốc nông
nghiệp
Ắc-quy

Rác văn phòng, trừ phế
thải công nghiệp là【Phế
thải kinh doanh thông thư
ờng】

Mang đến trung tâm vệ
sinh toàn khu vực Ibusuki,
Bánh xe
Phương tiện
(Ô tô, xe máy) hoặc nhờ người được cấp
Nhựa thải của nông nghiệp giao thông
phép bởi thành phố.
Đất cát, Đồ của gia đình thì có thể mang đến nơi xử lý.
Mất phí khi mang vào

gạch vụn

Không thể vứt chất thải xây dựng và rác từ
cơ sở kinh doanh
Đồ điện gia dụng cỡ lớn

Nơi xử lý rác Ishigaki 南九州市頴娃町別府 3615 番地 1
Mang vào thứ 4,6, chủ nhật. Sáng 9h～12h・Chiều 1h～4h

(Phải nộp đơn trước ở tòa thị chính)

trung tâm vệ sinh toà
n khu vực Ibusuki

Đồ nội thất
※Buộc chặt lại để cánh tủ không bị mở ra

Đồ kim loại

Hãy dùng máy xử lý rác tươi.

Đồ điện gia dụng không
thuộc đối tượng tái chế

Loại thảm. đệm, chăn

Lò sưởi, quạt sưởi và bếp ga
※Loại bỏ hết dầu hỏa rồi vứt

Loại tấm tôn, dây kim loại

Khác
※Đồ sắc nhọn thì dùng giấy báo bọc lại rồi vứt

Những đồ không thể
tháo rời vì vật liệu hỗn
hợp
Hãy xác nhận trong sá
ch nội quy về những
mục khó hiểu.

Đồ khó xử lý Hãy xử lý bởi công ty xử lý chất thải tư nhân. Phế thải kinh doanh thông thường

Sản phẩm thuộc luật tái chế
Máy tính tái chế
(Cây và màn hình)
Hãy nhờ bên bán hàng, hoặc
liên hệ nhà sản xuất để xác
nhận phương pháp xử lý.

Rác tươi
※Làm ráo nước thật kỹ
Lấy giấy, vải để thấm dầu,
hoặc làm đông cứng dầu bằng
chất làm đông cứng rồi vứt

Nắp lon đã mở thuộc
【rác không cháy】

※Bình chứa ga như bình xịt, bình cat-set, nhất định phải
đục lỗ để ga thoát ra, rồi cho vào【Rác không cháy】
※Những lon không để tái chế như lon dầu, dầu ăn, đồ
bẩn và han gỉ nhiều thì cho vào【rác không cháy】

※Rửa sạch bằng nước,
mở ra cho khô rồi vứt.
※Mặt trong màu bạc ( đồ đã
được mạ nhôm) thuộc
【rác cháy được】

Rác thành phố không thu

Lon khác

Không làm bẹp
khi vứt

Báo. Tờ rơi

Bình xịt
※Phải đục lỗ để ga thoát ra

Bỉm, tã
※Loại bỏ chất bẩn

Lon rỗng đựng thực phẩm (đồ ăn, uống)

Gom lại, dùng dây buộc chặt rồi vứt

Thú nhồi bồn
và quần áo

Đồ cỡ lớn không cho vào túi chỉ định
(ngoại trừ【Rác thành phố không thu】)
Xem chi tiết các mục trong sách nội quy

Đồ nhựa

Nắp chai lọ, bình

Chai rỗng đựng thực phẩm (đồ ăn, uống)

Không vứt lon, bình thuộc rác tái chế.
※Những đồ như là đồ đựng thuốc,
dầu, nước hoa, đồ bẩn, đồ vỡ

Rác cỡ lớn

Đồ cỡ lớn khác

Rác có hại
Dùng túi riêng với túi rác không cháy rồi vứt
Thủy ngàn

Pin

Bóng điện, đèn

Nơi thu gom rác của Ei, thành phố Minami Kyushu (Có thể trực tiếp mang vào)
○ Phân loại như trên, cho vào túi chỉ định, ghi họ tên, tên hội tự trị rồi mang vào.
○ Những cây, cành cây ngoài quy cách thì không được mang vào.
○ Phế thải kinh doanh thông thường và phế thải công nghiệp thì không được mang vào.

