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Rác cháy được
Bỏ vào túi được thành phố quy định.

Rác không 
cháy được phải

Bỏ vào túi được thành phố quy định.

Rác tái chế
Lon rỗng, chai vvv

Điện thoại: 0296-24-2130.
Mail: environ@city.chikusei.lg.jp

❶Hãy phân loại rác một cách nghiêm chỉnh.
Hãy phân chia rác cháy được, không cháy được và rác tái chế cho 
nghiêm chỉnh.

❷Cho rác vào đúng túi quy định.
Cho rác vào túi quy định của thành phố rồi đổ,không cho vào túi sẽ 
không được thu.

❸Vứt rác tại điểm tập kết rác.
Mỗi nơi bạn đang sống thường có điểm đổ rác được quy định.

❹Đổ rác đúng ngày và giờ quy định.
Vui lòng vứt rác trước 8h sáng vào ngày thu gom đã được quy định 
nơi bạn đang sống.

Rác có kích thước lớn không được 
bỏ tại nơi thu gom.
Hãy xem cách bỏ rác có kích thước lớn tại điểm thu gom do  thành phố  quy định.

Ngày thu rác nơi 
bạn đang sống.

Hãy tuân thủ quy tắt và làm cho thành phố
chikusei sạch đẹp.

×
Rác đã tái chế như một vật liệu có thể giảm lượng rác thải.

Mỗi tuần.

Mỗi tháng.

Không vứt rác ở 
những bãi đất trống.
Vứt rác xuống sông, rừng đất 

trống, bãi đất trống vv, sẽ 

ảnh hưởng xấu đến môi 

trường tự nhiên và môi trường 

sống, tuyệt đối không nên 

làm.

Xin đừng đốt rác.
Pháp luật cấm đốt rác ngoài trời, khói ,mùi tro khét 

không chỉ gây bức xúc cho dân cư xung quanh mà 

còn sinh ra chất độc hại ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe và môi trường nên tuyệt đối không làm.

Bạn có thể kiểm tra cách vứt rác bằng ứng
dụng trên điện thoại.

Chikusei
ứng dụng phân loại.

Bảng tiếng anh.

Tính năng
cảnh báo.

Cách vứt
rác.

Lịch thu
gom rác.

Từ điển
phân loại
rác.

AndroidiPhone

Tải ứng dụng.

Vui lòng đọc mã
vạch từ điện thoại
và tải xuống.

Bị pháp
luật cấm.

Phòng môi trường, bộ môi 
trường dân dụng của chikusei.
Đại chỉ: ibarakiken chikuseishi hei360

Thắc mắc về rác

Kích thước rác có thể đổ là 45cmx45cm.Độ dài là 120cm.Trường 
hợp không biết ngày thu,hãy liên hệ với phòng môi trường.

Cách phân loại, vứt
rác và rác tái chế.

Hợp tác dịch thuật. Hiệp hội hữu hão quốc tế thành phố chikusei.

Mỗi tháng.



Rác đốt được.

Rác không 
đốt được

Rác tái chế.Mỗi tuần 2 lần.

Mỗi tháng 1 lần

Mỗi tháng 1 lần hoặc 2 lần.

Bỏ vào túi thành
phố quy định

Bỏ vào thùng chuyên dụng
màu xanh ở điểm thu.

Lấy phần 
nước ra.

Dầu ăn
dùng giấy
thấm dầu

■Rác nhà bếp. ■Bọc nilong,nhựa

■Băng keo, chất xốp.

Phơi khô lá và gỗ vụn, bó lại 
với chiều dài 50cm, đường 
kính 20cm cho vào túi của 
thành phố quy định.

■Gỗ vụn, lá rụng.

■Sản phẩm cao su,da.

■Hàng dệt may.

■Giấy không thể tái chế.

Khăn giấy, giấy cảm nhiệt(hóa đơn 
tiền điện chẳng hạn), giấy cacbon, 
giấy cắt từ máy giấy cắt giấy.

■Ngoài ra còn

Tã giấy.
Giấy vệ sinh
đã sử dụng.

Giấy bạc.

■Bình xịt , bật lửa

các loại bình ga dùng hết hãy đụt 
lỗ trên bình trước khi vứt.

Làm bên
ngoài nhà.

■Kim loại

Nồi , chảo,dù, móc áo

■Dao, kéo, kim, thủy tinh…..

■Những đồ có thủy ngân.

Dùng giấy gói lại(thủy tinh), ghi rõ rồi
cho vào túi thành phố quy định

Đèn huỳnh quang,máy đo huyết áp 
…không được để chung với đồ khác.

■Thiết bị điện.

■Đồ gốm sứ

Đồ lớn cho vào túi thành phố 
quy định nhưng phải tháo pin ra 
(cạnh trong vòng 45cm)

■Lon, bình không tái 
chế được (ngoài những 
vật dụng đựng thức ăn)

Can dầu.

Dược phẩm,mỹ phẩm.

■Giấy.

1.giấy báo.
2.thùng giấy.
3.tạp chí, giấy khác.
4.hộp giấy.

Hãy buộc lại
theo từng loại.
Hãy rửa hộp
giấy.

Giới hạn đồ sạch bỏ vào túi 
rồi bỏ.
Bỏ vào túi nilong rồi vứt.
Thú nhồi bông,áo len không 
được bỏ.

■Chai, lọ.

1.không màu.
2.màu trà.
3.màu khác
(xanh, đen….)

■Quần áo cũ, thảm,
ga giường.

Rửa bằng nước rồi bỏ 
theo từng loại
Chai lọ không phải thức 
ăn là rác không đốt được.

■Chai nhựa.

Nhiều loại giấy có thể tái chế
Những giấy không thể tái chế như 
khăn giấy,giấy cacbon, hình ảnh……

Tháo nắp, nhãn ra rửa đối với 
chai nước giải khát và gia vị.
Chai dầu ăn,chất tẩy rửa không 
được bỏ.

■Lon trống.

1.sắt.
2.nhôm.

Hẫy rửa bên trong.
Ngoài những lon đựng thức ăn 
thì các loại khác không được vứt.

■Pin khô.
1.pin khô.
2.pin đồng hồ.

Những đồ vật không để nơi tập kết rác.

■Những đồ thành
phố không xử lý.

■Rác có kích thước lớn.

■Tivi,tủ lạnh,máy giặt,máy lạnh.
■Ngói, chiếu, những vật liệu xây dựng.
■Dụng cụ chữa cháy,bình ga,thuốc pháo, hóa 
chất. ■ Máy tính. ■ Phụ tùng oto.
■ Vật tư nông nghiệp. ■ Đá vụn,đất.

■ Không thể xử lý tại trung tâm môi trường.

Hãy trao đổi với điểm bán hàng, 
nhà sản xuất.

Pin điện không bỏ.

■Trung tâm môi trường (mang trực tiếp).
Chikuseishi shimokawashima 658, 
số điện thoại 0296-33-3755.
Tiếp nhận: ngày thường và chủ nhật đầu tháng 
từ 8:30-11:45/13:00-16:30..
Giá tiền: 10kg/100yen

■Thu gom rác hộ riêng trong thành phố 

(có phí).
・Khu vực shimodate thứ tư tuần thứ 4.
・Khu vực khác thứ tư tuần 3.
・Nơi đăng ký phòng môi trường.
・Chi phí: 1 điểm 750yen (mỗi lần tối đa 5 diểm).

・Liên lạc phòng môi trường: 0296-24-2130.

Bỏ vào túi.

Bỏ vào túi 
được chỉ định.

（Rác không vừa túi quy định）


