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Bo ̉ rác cách mỗi tuần 

thứ tư

　　　

Thang 2 lần

Tháng 1 lần

 

Tháng 1 lần

Những vâ ̣t cấm bo ̉

Nơi liên la ̣c Toán qua ̉n lý nghiê ̣p vu ̣ sở vê ̣ sinh（TEL８２－４４０１・FAX８４－６７４４）

Hadano

Cách phân loa ̣i,bo ̉ rác（loa ̣i rác chi ̉ là thí du ̣）

những maý chuyên
du ̀ ng trong nha ̀

máy tính điện

tử

xe ma ́ y loại lơ ́

n, loa ̣i nho ̉.

Vui lòng mang đến 
nơi thu nhâ ̣n.

TiviTu l̉aṇh
Tu đ̉ông đá

Máy giăṭ
Máy sấy

Máy điều hòa

Đô ṭo

10cm

chiều dài 80cm

Đường kính 50cm

Cành cây và tre

Dầu ăn xài rồi

Chai thì phân loaị màu, 
hôp̣ thì cho loaị hôp̣.

Các loaị bao nhựa trừ chay nhựa

Bóng đèn,pin,hôp̣ gas

chai xiṭ,nhiêṭ kế...

Những đồ 

không xử lý

Tài nguyên
dầu ăn xài rồi

Loaị rác lớn

dài trên ５０㎝, dưới

２ｍ
（Môṭ phần được tái sử duṇg）

những phế thaỉ công nghiêp̣, máy chửa cháy,vỏ

xe, bình ga, bình ắc qui, máy nông nghiêp̣, đàn 

dương cầm, organ, phế thaỉ từ y hoc̣, dược 

phâm̉, chiếu, bàn thờ, gac̣h, bồn tắm,thùng phi...

○Giấy cũ và quần áo cũ 

không bỏvào ngày trời 

mưa.

○Loaị  rác tái sử duṇg 

như hôp̣ và chai thì rửa 

sac̣h bên trong hoăc̣ lau 

sac̣h.

○Nhờ các hãng xử lý..liên lac̣ với hãng
http://www.pc3r.jp/index.html
○Nế không tìm được hãng hoăc̣ sử lý máy tính thì liên lac̣ 
với hiêp̣ hôị ３Ｒ điêṇ thoaị 03-5282-7685

○Quâṇ không xử lý, vui lòng liên hê ṿới nơi bán hoăc̣ 
những nơi sử lý chuyên môn.

○Tùy theo loaị cho vào bao trong hoăc̣ bán trong riêng.
○Các loaị pin nút áo,, pin sac̣ thì tra l̉aị ở các tiêṃ bán..

Không bo ở̉ nơi 
bo r̉ác thường 

không được 
mang ra bãi rác.

Những hãng san̉ xuất xe máy tự chủ

lâp̣ hê ṭhống tái sử duṇg đê t̉hu duṇg 

những xe máy phế thaỉ.

○Nếu b thì liên hê ṿới các tiêṃ sử lý xe máy 2 bánh.
○Về các tiêṃ sử lý xe 2 bánh thì xem trang nhà cuả
Hadano  hoăc̣ trung tâm tái sử duṇg xe 2 bánh.

Rác cháy
Cho vào túi trong hoăc̣ bán trong

Rác không 

Rác ni lông Những loaị rác cháy 

※Xin vui lòng bo n̉hững đồ dơ

trong ta g̉iâý vào toilet.

Tap̣ chí,giấy gói, giấy 

quan̉g cáo, bao giấy, 

bao thơ,, bưu thiếp...

Tap̣ chí

Báo

Không cho vào bao.
Giấy quan̉g cáo thì cho vào loaị 

Hôp̣ sửa giấy, hôp̣ giấy

súc 

mở ra,chồông laị

Các loaị giấy khác

các loại có dấu hiêụ 

・Đồ trong nhà...tu q̉uàn áo, bàn,ghế ngồi,giường,nêṃ,,, ・Đồ điêṇ...máy hấp,máy hút buị,máy sưởi,quaṭ máy, máy may...
・Những loaị khác...xe đap̣, lò ga（loaị trên 2 bếp）、đồ trượt tuyết, lò sưởi dầu...

①thu rác khi có điêṇ thoaị hêṇ trước②Tự mang đến trung tâm tài nguyên môi 

trường.

Các loaị hôp̣

Bóng đèn

Bóng tròn, bóng dài, loaị hìng cầu, 

(loaị thuỷ ngân）

※Loaị điêṇ tử thì 
tra l̉aị tiêṃ điêṇ.

bo r̉iêng 

hai loaị dấu hiêụ 

Kim loaị, đồ gốm,bóng đèn.
Rác không cháy

※chai đựng mirin, nước chấm bo v̉ào loại chai nhựa.

○cành cây và tre chiều dài dưới 80cm, đường kíng 
dưới 50cm, bó laị（mỗi hô ṭối đa 5 bó）
○ môi cây có đô ḷớn trong vòng 10cm.

Đối với rác tươi xin vui lòng xử lý goṇ nhe, làm giam̉ 

lượng rác.

Cỏ , lá ruṇg, hoa 
cắt ra...

Nikado
Nikensuiso Ritium ion

Thùng giấy

Có thê đ̉ê n̉guyên các kep̣ kim 

loaị.

loaị đê b̉àn Loaị cầm tay

bao Trà Các loaị 

loaị rác bằng nhựa 
không có dấu hiêụ 
nầy thì cho vào loại 
rác、 cháy được.

Chai tái sử duṇg（nước uống, 

là dấu hiêụ  cuả rác ni lông. 
Xin vui lòng bo v̉ào loại rác ni lông.

các loại đựng nước uống,rượu,nước 

chai nhựa

nắp chai boキ̉ vào loại rác nhựa

bao ni lông, giấy boc̣, ống nhựa, nắp, hôp̣, dĩa, 
ly, chai, bao xốp, bao lót（thùng lót）

Chú 

Xin vui 

Giấy cũ

○Chai bia, chai rươu ṇếu được thì tra l̉aị tiêṃ 
bán.

Cho hôp̣ vào trong bao 
ni lông.

○Các loaị hôp̣ sơn,dầu,thức ăn thì dùng cho hết 
rồi cho vào loaị rác không cháy.

Quần áo

○Sau khi làm sac̣h, cho vào bao trong hoăc̣ bán 
trong.

○Gom laị cho vào bao trong hoăc̣ bán 
trong.

○Các loaị nguy hiêm̉ như bóng đền,thuỷ

tinh,kính,gương,dađ thì lấy giấy boc̣ laị.
○Các loaị máy có pin thì lấy pin ra.

Thí du ṿề các loaị pin 

①nếu điêṇ thoaị heṇ, môṭ kiêṇ 650 yen（tem chứng）. Môṭ lần có thê b̉o đ̉ược 5 
kiêṇ.

・nơi liên lac̣ ８２－００５３（nơi chuyên nhâṇ：văn phòng doṇ dep̣.）
・Giờ nhâṇ từ thứ hai đên thứ sáu（trừ ngày lễ）８：３０～１６：００

②Trường hợp tự mang đến thì 1 kiêṇ 300 yen（ tra t̉iền măṭ taị 
trung tâm  tài nguyên môi trường.）
Có thê t̉ự mang đến trừ những ngày đầ, cuố năm.

・Nơi mang đến  trung tâm tài nguyên môi trường（ Nagoki 409）

○Không bo v̉ào hôp̣, 
chai mà bo v̉ào chai 
trong rồi đâỵ nắp laị.

Tiêṃ điêṇ 
nhỏ

○Giới haṇ trong kích 

Lọai 

○Vui lòng xóa các dử liệu.

○Loại bỏ bao và hộp đựng

Xin vui lòng cho vào túi trong hoặc 

bán Ca.Các 

※Lấy pin ra,bo v̉ào ngày bo r̉ác『bóng đèn...』

※Rác bo r̉ồi không tra l̉aị..

Nơi đặt chỗ thu hồi ở các tiệm 

điện nhỏ 

○Trung tâm tài nguyên môi 

trường.

○Bên ngang tầng 1 tòa thị 

chánh Hadano.

○Trung tâm phúc lợi sức khỏe.

○Đối với những người ở khu vực bỏ rác cháy ngày thứ hai và thứ 

năm

→ngày thứ hai chỉ bỏ rác chaý được, ngày thứ năm bỏ rác là cây cỏ. 

và rác cháy được.

○Đối với những người ở khu vực bỏ rác cháy ngày thứ ba và thứ  

sáu.

→ngày thứ ba chỉ bỏ rác chaý được, ngày thứ sáu bỏ rác là cây cỏ. 

Bỏ chung với ngày rác 
cháy.

※ không thu bao cát và thùng giấy.

Cho vào bao giấy hoặc
lấy dây buộc laị.

Nhiệt 

Hôp̣ queṭ Pin

Dùng cho hết

Giấy cắt nhỏ̉

Bo k̉hông khí ra rồi bo v̉ào 

bao trong hoăc̣ bán trong..

○Các loại tiệm điện nhỏ thu 

hồi

dây điện,dây điện,máy 
ảnh,chuột bấm,máy chơi điện 

tử,đèn pin,đồng hồ（không 

○Khi bỏ thì mang đến nơi đã mua hoặc nơi thu mua đồ phé thải.。

○Có thể trực tiếp mang đến  hoặc nhờ những nơi thu nhận, xin vui lòng nhờ trung tâm tài nguyên môi trường tư vấn

（thứ năm và thứ 

Rác tươi

・Vắt ráo

・Làm khô

・không chảy ra

・Viêc̣ bo r̉ác cần phân loại và bo t̉rước 8 giờ 30 sáng cuả ngày thu rác.
・Xin vui lòng không bo r̉ác sau 8giờ30phút sáng và ngoài những ngày thu rác.
・Các loại rác to không bo đ̉ược ở chỗ bo r̉ác.Xin vui lòng xin phép tai trung tâm tài nguyên môi trừơng,rồi tự mang đến 

trung tâm xử lý rác cuả Hadano hoăc̣ uỷ thác cho các công ty nghiêp̣ vụ(trường hợp tự mang đến chi g̉iới haṇ là rác cháy 

Các loaị bao bì 

bằng nhựa,

ni lông
lấy đồ bên trong ra,bóp nho l̉aị ,

bỏ vào bao trong hoăc̣ bán trong。

Các loaị có dấu hiêụ 

○Bo v̉ào bao trong hoăc̣ bán trong.
○Không bo v̉ào bao nho r̉ồi cho vào bao lớn bên ngòai..
○Các loaị rác dơ không tâỷ được thì cho vào rác loaị rác
○Đê t̉ránh bi g̣ió bay hãy cắt nho,̉ bó laị, làm cho năṇg rồi cho vào bao.

※Dùng cho hất, mở ra

Hôp̣ gas, chai xiṭ,, nhiêṭ kế, m

Máy điện Điện 

ベトナム語版


