
  

 

 

 

 

 

 

                 

 

Pin 

 

 

・ 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

 

 

 

 

    

                   

                        

 

 

 

  

  

                         

 

 

Bàn sưởi điện Kotatsu   Tủ gỗ      Bàn gỗ     Máy sưởi dầu  lò vi song   Xe đạp    Máy khâu    Máy hát    Tủ áo    Nắp bồn tắm    Sofa… 

 

 

 

Địa điểm tư vấn; Tel. 0266-72-2905  Chino-shi Bi-saikru Center (Trung tâm tái chế Thành phố Chino)  

      

 

Rác tái chế / Rác không cháy được                        
 

Cách phân loại/ Cách vứt 

Giấy 

 
(Lớp giấy bên trong màu 

bạc) Hộp rượu 

- Tháo vứt lớp ni lông, kim loại, nhựa.. 

- Giấy, sách báo không để dính nước.  

- Ngày mưa không thể vứt ra Trạm rác của 

Khu vực.  

- Không buộc lại với nhau.  
- Hộp tháo, mở ra rồi mới vứt. 

 

- Rửa sạch bên trong và để khô ráo. 

- Hộp giấy tháo mở cho bằng  

phẳng. 

 

Lon 

Trạm rác 

Bình 

- Phân loại theo từng màu. 

- Tháo nắp, các thứ phụ kèm. 

- Súc sạch. 

- Lọ trang điểm cũng phân loại theo màu. 

- Bình có in chữ vứt sang loại *Bình, chai lọ màu khác *. 
- Bình bị vỡ vứt như rác không cháy được. 

- Rửa sạch bên trong lon đồ uống,  

lon, hộp. 

- Nắp cho vào bên trong lon, hộp. 

 

Nhựa 

 

Các đồ nhựa có biểu tượng 
như đây  

 

, 

 

 

Rác cháy được 

 

Những rác thành phố Chino không thu gom 

Cách phân loại/ Cách vứt 

 

 

 

Lon nhựa PET BOTLE 

Những lon nhựa PET BOTLE  

có biểu tượng như sau.  

- Tháo nắp, nhãn dán đính kèm. 

- Súc sạch, để khô ráo. 

- Nắp, nhãn dán vứt như rác *Đồ nhựa đóng  

gói Yoki-hoso-purasuchikku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Các loại vải 

Ví dụ; đồ jeans, quần áo trẻ em, áo phông, 

vải cốt tông, lụa, vải khăn, vải. 

- Giặt sạch, phơi khô. 

- Để nguyên cúc, bấm.. 

- Tất, găng tay, đồ lót, túi xách, chăn lông,  

vải lông, rèm, thảm, vải dính bẩn.. 

vứt như rác cháy được hoặc mang tới  

Trung tâm xử lý rác Suwa-minami-seiso  

Center. 

Pin  

Các loại pin bazo, pin mangan,  

pin cúc, pin Lithium.. 

- Các loại pin sạc phải dán băng 

dính vào phần điện cực để cách 

điện, vứt vào loại rác Pin.. 

Dầu ăn 

Dầu rán tempura, dầu salad 

- Đổ vào bình chứa dầu thải có 

 tại địa điểm thu gom rác tái 

 chế. 

Bóng huỳnh quang 

Bóng huỳnh quang,  

Dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân 

- Cho vào thùng chứa bóng huỳnh 

quang, hoặc lấy giấy báo cuộn lại, 

cho vào rác Keikokan Bóng  

huỳnh quang. 

- Bóng huỳnh quang (Keikokan) đã  

vỡ vứt như rác không cháy được.  

Rác không cháy được 

Kính 

 
Đồ điện loại nhỏ,  

Ngoài ra 

Đồ gốm, sứ 

Vụn giấy Da, cao su Cành cây, cỏ, hoa.. Rác bếp 

Vụn giấy, giấy bẩn 

- Giấy bẩn không thể dùng 

lại để tái chế 

Túi xách, dép xăng đan, 

ủng.. 

- Bó thành bó chiều cao dưới 50 cm, chiều ngang dưới 10 cm, 

đường kính dưới 20 cm. (Tối đa một lần vứt 5 bó) 

- Cây trồng phải gắn kèm bảng tên  

(ghi tên Khu vực và tên người vứt) 

 

- Hoa cỏ cho vào túi chuyên dụng cho rác cháy được, ghi tên vào 

túi. (Tối đa một lần vứt 5 túi).  

- Trường hợp trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác Suwa-

minami Seiso Center thì chiều ngang cây cũng phải dưới 10 cm, 

chiều dài dưới 2m. 

 

- Đồ ăn thừa, vỏ, vụn hoa quả, 

rau xanh.. 

- Để ráo nước. 

Ví dụ; Kính, bóng đèn 

tròn, bóng huỳnh 

quang loại tròn 

Ví dụ; Đĩa, cốc sứ, bình 

hoa, chén, chén trà 

Ví dụ; Máy sấy tóc, Radio,  

Chảo rán, Phích điện,  

Nồi.. 

Xác thú cưng (Chó, mèo..) 

 
- Thú nuôi bị chết, cho vào hộp carton và trực tiếp mang  

tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Seiso Center.  

 
- Thú nuôi trên 20 kg hoặc có nguyện vọng nhận lại xương cốt, 

hãy nhờ đến Nơi hỏa táng động vật. 

Chăn, Thảm, Nệm 

（Rác cháy được） 

 
Chăn, Thảm, Nệm 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy hỏi cửa hàng nơi bạn đã mua đồ hoặc các 

cơ sở kinh doanh chuyên thu gom xử lý rác. 

Ví dụ; vật liệu xây dựng thừa, khối block, bồn cầu, cửa lưới, xe máy, lốp xe, vành lốp, dầu máy, dầu hỏa,  

hóa chất nông nghiệp (bao gồm cả bình đựng), sơn, dung môi, máy sưởi dầu, bạt phủ, bình cứu hỏa,  

thảm dính đất, những rác thành phố phán đoán không thích hợp.. 

Đồ thuộc đối tượng 

luật tái chế đồ điện  

◆Hãy thảo luận với cửa hàng 

đã mua. 

 

Tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy 

giặt, tủ đông, máy sấy quần áo. 

 

 

- Bình xịt tháo cho hết hơi 

bên trong, không đục lỗ 

khi vứt. 

  

 
      

 

(Màu trắng)

     

 

Trạm rác 

 

- Với rác tái chế còn có quy định phân loại riêng. Hãy tuân thủ các quy định này.  

- Rác không cháy được phải cho vào túi rác chuyên dụng cho rác không cháy được (Chữ màu xanh lá), 

ghi tên Khu vực và tên của bản thân.  

- Vứt rác vào túi chuyên dụng dành cho rác cháy không cháy được  

(in chữ màu xanh lá), buộc miệng túi, ghi tên Khu vực, tên.  

- Những đồ lớn không cho vào túi được cho sang rác khổ lớn, mang 

tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Risaikuru Center.  

- Chủ nhật và từ ngày 31 tháng 12 tới mồng 3 tháng 1 không thể vứt rác.  

- Cho vào túi chuyên dùng cho rác cháy được do thành phố Chino chỉ định (túi in chữ màu đỏ), ghi tên Khu vực và tên người vứt.  

- Vứt rác tại địa điểm được quy định trước 8h30 sáng. 

Rác khổ lớn 

Các loại ngoài chăn, Thảm, nệm 

(Rác tái chế/ Rác không cháy được) 

Giấy báo, 
Tờ rơi quảng cáo 

Tạp chí, Sách,  

Hộp,  

Giấy các loại           

(Lớp giấy bên trong 

màu trắng) Hộp sữa, 
Hộp sữa chua 

 

 
- Rửa sạch và để khô ráo.        

 

 

 
 

- Thành phố không thu 

gom rác của Các cơ sở 

kinh doanh, công ty. 

- Các cơ sở kinh doanh, 

công ty không được 

vứt rác ở các điểm thu 

gom của thành phố. 

Thu gom rác của Các 

cơ sở kinh doanh 

 

- Rửa sạch, để ráo nước. 
 

- Khay có hình vẽ hoặc khay màu thì vứt sang loại *Đồ nhựa  

dùng cho đóng gói. 

-Trường hợp đã rửa nhưng không hết bẩn, vứt như rác cháy 

được.  

 

Giấy báo Tạp chí, Sách, Hộp,  
Giấy các loại 

Thùng các tông Gói giấy của đồ uống  

(Trắng) 

Gói giấy của đồ uống 

(Màu bạc) Các loại nhựa khác  

 

Lon nhôm Lon sắt, thiếc Bình xịt, phun Khay Đồ nhựa dùng cho đóng gói 

Lon nhựa PET BOTLE Các loại vải Dầu ăn Bóng huỳnh quang 

Chăn, Thảm, Nệm 
Trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami-Seiso Center. 

Rác sinh hoạt hộ gia đình không mất phí. 

Các loại ngoài chăn,  

Thảm, nệm 
Trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Risaikuru Center. 

Mất phí xử lý 200 yên/10 kg 

                          

Giấy báo Giấy khác Thùng các tông Gói giấy của đồ uống Gói giấy của đồ uống  

 

Lon nhôm Lon sắt, thiếc Bình xịt, phun 

 

Bình, chai lọ 

không màu 
Bình, chai lọ 

màu nâu 
Bình, chai lọ 
màu khác 

◆Bình bia, Bình 1800 ml mang tới cửa hàng đã mua. 

Khay đựng đồ ăn  Đồ nhựa dùng cho đóng gói Các loại nhựa khác  

Cho những rác có độ lớn 
có thể cho vào được túi rác 

chuyên dụng dành cho rác 

cháy được loại 45L. 

 
◆ Kotatsu (Tháo bỏ phần linh kiện điện, kim loại) 

◆Rác tái chế, rác không cháy được hãy vứt tại địa điểm được quy định của khu vực mình sinh sống hoặc tại các trạm rác tái chế của các siêu thị lớn hay các cơ sở công cộng  

(Trung tâm dịch vụ phúc lợi sức khỏe phía tây Seibuhokenfukushi Service Center, Phòng môi trường Chinokankyokan), hoặc vứt tại Trung tâm tái chế Suwaminami Risaikuru Center.  

Thời gian vứt được quy định cụ thể.   

Các túi đựng rác tái chế, các thùng đựng đều có sẵn ở các trạm rác. 

 

  Đồ gỗ, đồ điện, kim loại, nhựa khổ lớn  

ベトナム語 

Suwa-minami Risaikuru Center;  

Từ thứ 2 ～ thứ 7 

9：00 ～ 16：30 

Chino-shi Yonezawa1787-1 

Tel: 0266-78-3688 

Suwa-minami Seiso Center;  

Từ thứ 2 ～ thứ 7 

9：00 ～ 16：30 

Chino-shi Yonezawa2000-3 

Tel: 0266-71-1633 

Chino-shi 

Bi-cycle Chino 


