
※ Ayon sa pangkalahatang regulasyon, ang mga basura na galing sa mga opisina ay dapat  pangasiwaan nito ang kanilang  sariling basura.
Para sa may maliliit na basura, maari itong itapon  sa Collection Center sa kanilang lugar. Maaring magtanong  para sa mga karagdagang detalye.

※ Dapat itapon ang mga basura hanggang 8:30 ng umaga sa araw ng koleksyon nito.Sa bawat Collection Center ay may mga policia na dapat nating sundin.
※ Ang mga koleksyon konteyner ng mga recylable items at iba ay pinangangasiwaan ng bawat lugar.

Sa bawat lugar ay may nakatakdang araw at oras ng pagtatapon ng basura na kinakailangan nating sundin.
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＜Para sa mga katanungan tungkol sa Pagtatapon ng Basura＞

　　  (Mizuma Area) Environmental Construction Division, Mizuma Branch    64-2314

　　  (Kurume Area) Resource Circulation Division  37-3342

　　 (Jojima Area)    Environmental Construction Division,  Jojima Branch   　62-2114

Ilagay at ibuklod ang mga basura sa nakatakdang supot at itapon
sa tamang araw nito. Ang supot ay maaring gamitin sa Nabubulok

at Di-nabubulok na basura.

Ilagay sa transparent o semi-transparent na supot.

hugasan ng mabuti at ilagay sa transparent o semi-transparent na supot

Ilagay at ibuklod ang mga basura sa nakatakdang supot at itapon
sa tamang araw. Ang supot ay maaring gamitin sa Nabubulok at Di-

nabubulok na basura.

Tanggalin ang baterya at ilagay sa tamang konteyner.

※ Sa mga bote na may lamang pagkain at inumin,
kailangan tanggalin ang takip, hugasan at ilagay sa

konteyner ayon sa bawat kulay nito.

Tanggalin ang takip at hugasan ng mabuti bago ilagay sa konteyner nito.

(Punto: maliban sa business card)

Ang mga malalaking basura ay dapat ibukod ayon
sa kanilang kategorya at itali na parang krus.
Maaring itapon ang mga basura sa susunod na

araw ng koleksyon kapag umuulan.

Kailangang mag-apply muna bago maitapon ang
mga malalaking basura sa;

Tanggapan ng Soudai Gome Center
℡0942-37-3383
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Tanggalin ang takip at hugasan ng mabuti bago ilagay sa konteyner nito.

Alisin ang mga bagay na
may Personal na
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itali nang pa krus. Maaring itapon ang  mga basura sa
susunod na araw ng koleksyon kapag umuulan.
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Uri ng Basura Paraan ng Pagtapon


