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・Vui lòng bỏ rác tại điểm tập kết rác quy định vào sáng ngày thu gom rác (trễ nhất đến 8 giờ sáng). Ngày lễ chúng tôi vẫn 

tiến hành thu gom.  

・Chúng ta hãy cùng chung tay để giữ gìn và sử dụng điểm tập kết rác một cách sạch, đẹp. 

Rác cháy được Mỗi tuần thu gom 2 lần ※ Nếu phần lớn rác nằm trong túi rác được chỉ định (túi màu vàng), nó có thể được 

vứt như rác cháy được. 

・Rác tươi sống như vỏ hay dăm bào rau củ quả, xương cá, vỏ sò, vỏ trứng… 

・Khăn giấy đã qua sử dụng, giấy bẩn, tả giấy, ảnh, biên lai, giấy có kèm bọc nhựa Vinyl. 

・Đối với Futon hoặc thảm dưới 1m thì hãy gấp nó lại, lấy dây buộc lại, để nguyên như thế bỏ rác.  

・Các loại quần áo cũ mà đã quá bẩn, có dính sơn hoặc sốt mayonnaise, hay như hộp đựng kem đánh răng hoặc các đồ vật có 

đánh dấu đồ nhựa (プラ) nhưng đã quá bẩn hoặc các đồ nhựa khác (mà không có đánh dấu đồ nhựa – プラ), thì hãy bỏ vào 

rác cháy được. 

 

 

 

 

 

 

Rác không cháy được Mỗi tháng thu gom 1 lần ※Nếu phần lớn rác nằm trong túi rác được chỉ định (túi trong suốt), nó có 

thể được vứt như rác không cháy được. 

・Thuỷ tinh, bóng đèn điện, bóng đèn huỳnh quang, gương soi, lon rỗng, chai rỗng nhưng không phải là loại chuyên dụng 

đựng đồ ăn, dụng cụ ăn uống (chén, dĩa…), dù, nồi, chảo, dao kéo…  

・Quạt, máy hút bụi, lò vi sóng ※Máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy tính không thể vứt vào rác không cháy được. 

 

 

 

 

 

 

Hộp và bao bì nhựa Mỗi tuần thu gom 1 lần ※ Hãy cho vào túi rác được chỉ định (túi màu xanh nhạt) và bỏ rác. 

・Túi của siêu thị, cửa hàng tiện lợi…, màng bọc ngoài của bánh kẹo, mì ramen…, túi đựng rau củ quả, thực phẩm đông lạnh 

・Khay đựng thực phẩm tươi sống, hộp đựng thức ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi, miếng xốp dùng làm đồ đệm 

・Các khay nhựa đựng trứng hay đậu phụ; các loại cốc như cốc bánh pudding hay mì ly ※ Vui lòng rửa sơ qua.  

・Hộp đựng chất tẩy rửa, chai dầu ăn, nắp và nhãn chai PET, v.v. đã được rửa sạch. 

 

 

 

 

 

 

Lon rỗng, chai lọ rỗng Mỗi tháng thu gom 2 lần ※Đối tượng là lon, chai lọ đựng đồ uống hoặc thực phẩm.  

・Tháo nắp ra trước khi bỏ. ※ Vui lòng rửa qua với nước.  

・Lon rỗng（bỏ vào rổ màu cam）và chai lọ rỗng（rổ màu xanh nhạt）nhất định phải phân ra và bỏ vào đúng rổ. ※Không 

cần túi. 
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Giấy cũ Mỗi tháng thu gom 2 lần ※ Vui lòng phân loại rồi dùng dây buộc lại trước khi bỏ rác. Trời mưa chúng tôi vẫn thu 

gom. 

・Báo giấy, quảng cáo, tờ rơi có thể bỏ cùng nhau. 

・Với thùng, bìa carton cứng thì hãy nghiền nhỏ hoặc làm bẹp thùng lại. 

・Tạp chí, thì có thể để các giấy vụn khác lồng vào, buộc lại rồi bỏ rác. 

・Giấy nhỏ vụn, linh tinh thì hãy bỏ vào túi giấy hoặc phong bì thư trước khi vứt. 

 

Các loại quần áo cũ Mỗi tháng thu gom 2 lần ※ Vui lòng bỏ vào túi bóng có thể nhìn thấy bên trong nhưng không phải các 

loại túi rác được chỉ định của thành phố Owari Asahi. 

・Bao gồm Áo phông, quần tây, váy, đồ lót, tất, áo len, chăn,  

ga trải giường, khăn tắm. 

・Những vật bị vấy bẩn nhiều, hoặc áo khoác mùa đông, màn cửa…  

vui lòng bỏ vào nhóm rác cháy được.   

 

Vật nguy hiểm có khả năng gây cháy Mỗi tháng thu gom 1 lần  

Pin sạc ※ Vui lòng bỏ vào túi bóng có thể nhìn thấy bên trong nhưng không phải các loại túi rác được chỉ định của thành 

phố Owari Asahi, sau đó bỏ vào rổ. 

・Đối tượng là các loại Pin sạc（Pin Lithium-ion, Pin Ni-Cd, Pin Niken）, Pin của điện thoại,  Thuốc lá làm nóng (Bao gồm 

cả đồ sạc), thuốc lá điện tử. ※Không áp dụng đối với pin khô dùng một lần. 

※Đối với những sản phẩm mà không thể tháo Pin ra được, hãy bỏ , vui lòng bỏ chúng vào nhóm rác “Thiết bị gia điện cỡ 

nhỏ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chai xịt nén khí / bình xi lanh cassette ※Khi vứt, hãy bỏ vào rổ đựng. 

・Trước khi vứt nhất định phải sử dụng hoặc giải phóng hết khí bên trong bình.  

Ngoài ra, khi vứt không tạo/đục lỗ trên bình xịt.   

・Chai xịt nén khí (thường là đựng chất khử mùi, bình xịt diệt côn trùng,  

sản phẩm tạo kiểu tóc, v.v.）và bình xi lanh cassette 

（Những bình gas khác không vứt vào đây được） 

 

Chai nhựa PET Lúc nào cũng được ※Không thu gom tại điểm thu gom rác thông thường. Có các giỏ thu gom tại các tòa thị 

chính, hội trường công cộng và các siêu thị lớn… 

① Tháo nắp và nhãn chai（bỏ chúng vào rác nhựa）② Rửa chai sơ qua với nước ③ Đạp bẹp chai ④ Bỏ vào giỏ thu gom.  

 

 

 

 

 

【Liên hệ】 

Tòa thị chính Owariasahi 

Phòng Môi trường 

Bộ phận giảm thiểu lượng rác  

0561-76-8135 

 

 

 

 

 


