＜Mọi thắc mắc về cách xử lý rác thải xin liên hệ theo số điện thoại dưới đây＞
（Khu vực Kurume） Phòng tài nguyên môi trường 37-3342
（Khu vực Joujima） Phòng xây dựng môi trường chi nhánh Joujima 62-2114
（Khu vực Mizuma） Phòng xây dựng môi trường chi nhánh Mizuma 64-2314

Ngày đổ rác
cháy được

Một tuần 2 lần

Ngày thu gom

Cách xử lý

Loại rác

①

Rác cháy được

Cho rác vào túi đã được chỉ định rồi đem vứt
※Túi đã được chỉ định có thể dùng cho cả rác cháy được và rác không
cháy được, nhưng hai loại rác trên phải được phân loại trước khi cho vào
túi và đổ theo đúng ngày đã quy định

②

Rác có hại
Bóng đèn huỳnh quang・Pin
Gương・Nhiệt kế thủy ngân

③

Rác không cháy được

④

Chai không màu

Cho vào túi trong rồi đem vứt

Cho rác vào túi đã được chỉ định rồi đem vứt
※Túi đã được chỉ định có thể dùng cho cả rác cháy được và rác không
cháy được, nhưng hai loại rác trên phải được phân loại trước khi cho vào
túi và đổ theo đúng ngày đã quy định

Vứt bằng túi đã được
chỉ định
Buộc miệng túi theo
hình chữ thập

Có thể sử dụng
hộp lúc mua
Vứt bằng túi trong
Vứt bằng túi đã
được chỉ định
Buộc miệng túi
theo hình chữ thập

Ngày đổ rác tái chế
Ngày đổ rác giấy,vải cũ
Ngày đổ rác có kích
thước lớn

Một tháng một lần

Một tháng 2 lần

Một tháng 2 lần

Rửa sơ qua rồi đem vứt

⑤

Chai có màu nâu

※Chai đã đựng thức ăn hay đồ uống
Tháo nắp chai và rửa sơ qua, phân loại chai theo màu
và vứt vào thùng thu gom

⑥

Các loại chai khác

⑦

Lon rỗng

Tháo nắp và rửa sơ qua, vứt vào thùng thu gom

⑧

Chai nhựa

Tháo nắp và rửa sơ qua, vứt vào thùng thu gom

⑨

Bao bì, đồ đựng bằng nhựa

⑩

Kim loại nhỏ
Đồ điện gia dụng loại nhỏ

⑪

Báo

⑫

Tạp chí

⑬

Thùng carton

Rửa sơ qua, cho vào túi trong rồi đem vứt

Tháo pin, vứt vào thùng thu gom

（Đối tượng：
Là những vật có kích thước lớn hơn danh thiếp）
Dùng dây buộc chặt theo từng loại rồi đem vứt
Đối với những đồ đã bẩn thì vứt vào rác cháy được

⑭

Túi giấy

⑮

Vải (quần áo,chăn mền …)

⑯

Rác có kích thước lớn, cháy được

Nếu có thể thì hãy tái
sử dụng những loại
chai có thể trả lại
(ví dụ như chai bia,
rượu...)

Rửa sơ qua rồi đem vứt
Rửa sơ qua rồi đem vứt
(chỉ những chai còn sạch)

Vứt bằng túi trong

Xóa bỏ thông tin cá nhân
Tháo pin

Phân biệt theo từng chủng loại,dùng dây buộc chặt theo
hình chữ thập rồi đem vứt
Vào những ngày mưa thì hãy vứt vào ngày thu gom tiếp
theo

※Vào những ngày mưa thì hãy vứt vào ngày thu
gom tiếp theo

※Không có thùng thu gom

Để vứt những loại rác này cần phải đăng ký trước

⑰

Rác có kích thước lớn, không cháy được

⑱

Rác kim loại có kích thước lớn

Tổng đài tiếp nhận xử lý rác có kích thước lớn
Đăng ký qua số điện thoại: 0942-37-3383

Các cơ quan, nhà máy phải tự xử lý rác thải.Trong trường hợp lượng rác thải quá ít,có thể đổ tại bãi rác của khu vực. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ để được tư vấn
※事業所
Đổ rác trước 8h30 sáng vào ngày thu gom rác,tuân thủ theo quy định của nơi xử lý rác
※ごみは
Ở những nơi tự quản lý rác tái chế thì đổ theo đúng ngày giờ đã được quy định theo từng khu vực
※資源物

