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Thành phố Bizen

Bản lưu giữ
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HƯỚNG DẪN
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Cách phân loại và vứt rác thải và rác tái chế



Lời nói đầu

Hãy xem "Lịch thu gom rác thải và rác tái chế" 
để biết về ngày thu gom rác.

3 nguyên tắc về cách vứt rác thải
  và rác tái chế

3 nguyên tắc về cách vứt rác thải
  và rác tái chế

(1) Vứt vào ngày 
       giờ quy định
(1) Vứt vào ngày 
       giờ quy định

(2) Vứt tại nơi 
       quy định
(2) Vứt tại nơi 
       quy định

(3) Phân loại trước
       khi vứt
(3) Phân loại trước
       khi vứt

Hàng ngày có rất nhiều rác được thải ra từ cuộc sống sinh hoạt của chúng ta. Thành 
phố này đang có khuynh hướng lượng rác cháy được giảm dần qua từng năm 
nhưng vẫn phát sinh tình trạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sạch sẽ và 
thoải mái của chúng ta trong tương lai do dung lượng chôn lấp của Bãi xử lý cuối 
cùng Bizen còn rất ít, v.v.
Điều quan trọng mà mỗi người trong chúng ta có thể thực hiện trong cuộc sống 
sinh hoạt thường ngày là trước hết phải cố gắng sinh hoạt sao cho không tạo ra rác 
đồng thời phải tuân thủ các quy tắc và phép tắc như phân loại kỹ lưỡng khi thải rác.
Hãy tham khảo cuốn "Hướng dẫn phân loại rác" này và nỗ lực thực hiện phân loại 
rác ngay trong đời thường để hướng tới một xã hội kiểu tuần hoàn thân thiện với 
môi trường.

Hãy xác nhận ngày thu gom 
rác trên "Lịch thu gom rác 
thải và rác tái chế"

Hãy vứt rác vào bãi thu gom 
theo quy định của khu vực. Bãi 
thu gom do khu vực quản lý. 
Không được vứt vào bãi thu 
gom của khu vực khác.

Hãy tham khảo "Hướng dẫn 
phân loại rác" và "Lịch thu gom 
rác thải và rác tái chế" để phân 
loại rác. Hãy hỏi nếu bạn có 
điều chưa hiểu về cách phân 
loại rác, v.v.



Mục lục

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ 

Các loại chai thủy tinh

Các loại nhựa

Các loại kim loại 

Các loại giấy

Các loại rác tái chế khác

Rác chôn lấp

Rác cỡ lớn

Chế độ tiền trợ cấp của thành phố

Bảng xem nhanh phân loại rác

Danh sách các cơ sở vệ sinh của thành phố Bizen

Các sản phẩm thuộc đối tượng điều chỉnh của 
 Luật tái chế thiết bị điện gia dụng 

Cách phân loại bằng cách xem ảnh

Những loại rác thành phố không thể xử lý
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Bao gồm rác thực phẩm, giấy vụn, sản phẩm da, 
cao su, sản phẩm nhựa vinyl, gỗ vụn và các loại cỏ

Cho vào túi đựng rác quy định và buộc chặt 
miệng theo hình chữ thập.

Túi quy định của Thành phố Bizen

Lớn → 45ℓ
Vừa → 30ℓ
Nhỏ → 20ℓ
Cực nhỏ → 10ℓ

Vắt sạch nước trong rác thực phẩm trước khi vứt.

Vắt nước

Phải loại bỏ chất bẩn trong tã giấy.

Vụn rau

Úp túi từ cả trên và dướiVượt ra ngoài túi quá nhiều

(Có mất phí)  
*Tham khảo trang 18

(Có mất phí)

(1) Tự chở đến cơ sở 
      xử lý rác.

(2) Đăng ký
      thu gom riêng
      rác cỡ lớn.

Hoa cỏ

Vỏ sò

Tã giấy Giấy vụn (khăn giấy, v.v.)

Vi phạm quy tắc Cách xử lý rác cháy 
được không cho 
vừa vào túi rác 

quy định

Rác cháy được

Thành phố Bizen

Rác cháy được

Thành phố Bizen

Rác cháy được

Thành phố Bizen
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Vứt phần đầu khóa của thắt lưng vào loại Các
kim loại khác.

Giày Túi sách Thắt lưng
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Đối với những đồ vật lớn hoặc dài, 
phải cắt nhỏ ra khoảng 60 cm.

Vòi phun

Tấm bạt màu xanh

Ủng Găng tay cao su

Nhận biết qua 
nhãn mác này.

Chứng nhận thu phí

Thành phố Bizen

B  I  Z  E  N

45 yên
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Video, băng cassette, CD

Gấu bông, đồ chơi

Phải nghiền nhỏ hộp xốp.

* Có thể gây ra hỏa hoạn.

Phải cắt nhỏ sao cho mỗi cây dài 50 cm 
và đường kính từ 5 cm trở xuống.
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Hãy thấm vào vải hoặc giấy hoặc làm 
cứng bằng chất làm đông cứng.

Địa điểm thu gom

・Trung tâm cư dân thành phố・Chi nhánh hành chính tổng hợp Yoshinaga
・Nhà văn hóa công cộng cư dân thành phố Hinase

・Nhà văn hóa công cộng Nishitsuruyama cũ・ Nhà văn hóa công cộng Kagato
・Nhà văn hóa công cộng Inbe・Nhà văn hóa công cộng Iri

・Nhà văn hóa công cộng Higashitsuruyama・Nhà văn hóa công cộng Mitsuishi・Trung tâm cộng đồng Sogo

Dầu hạt cải, dầu salad, dầu đậu nành, dầu ngô, dầu cây rum, dầu ô liu, 
dầu mè, dầu hướng dương

Đối tượng thu gom

Không thu gom mỡ lợn, mỡ bò, dầu cọ, dầu dừa và dầu khoáng.
Lưu ý

Đối tượng thu gom là dầu ăn thải của gia đình. 
Hãy liên hệ riêng để hỏi về các loại dầu sử dụng trong kinh doanh.

Liên hệ: Ban phụ trách Bảo tồn, Phòng Môi trường  64-1822

Thành phố cũng tiến hành thu gom tại các cơ sở đối với 
dầu ăn phế thải như dầu rán, v.v. đã qua sử dụng.

Ngâm kỹ trong nước sau 
đó cho vào túi quy định.



Cho vào túi đựng rác quy định của Thành phố Bizen
 (loại 30ℓ đựng rác không cháy được) trước khi vứt.

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Nhận biết qua 
nhãn mác này.

Chứng nhận thu phí

Thành phố Bizen

B  I  Z  E  N

30 yên
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Nếu là rác lớn không cho vừa vào túi 
quy định thì phải vứt vào loại Rác cỡ lớn.

Thiết bị gia dụng cỡ nhỏ, v.v.

Các đồ vật sắc nhọn

Máy quay video Bình nước nóng

Máy nướng bánh mì v.v.

Máy sấy tóc Máy inBàn là Nồi cơm điện

Lưỡi liềm Dao làm bếp Cái cưa

Dao Nata, v.v.

Các loại khác

Bình nước Máy ảnh

Đồng hồ báo thức Kính viễn vọng thiên văn, v.v.

Kính mắt Thước cuộn

Máy guồng dây Cân sức khỏe

Đồ chơi (kim loại + nhựa) Dây điện

Túi quy định dành cho rác không cháy 
được  30ℓ

* Các loại chai thủy tinh và lon sẽ thu gom 
   làm đồ tái chế do đó không được cho vào 
   loại túi này.

Gói trong giấy báo hoặc vải, v.v.  
và cho vào túi đựng rác quy định.

* Phải tháo pin ra. Có thể gây ra hỏa hoạn.
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Nếu là nắp nhựa hãy vứt cùng 
loại "Nhựa phế thải"

Nếu là nắp kim loại 
hãy vứt cùng loại
"Các kim loại khác"
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Có thể để nguyên nhãn cũng được.
Đối với loại chai đã đựng thực phẩm, phải rửa bên trong chai.

Hãy sử dụng hết đồ đựng bên trong chai.

Cốc

Đối với các loại nguy hiểm như kính vỡ, v.v. phải gói kỹ và ghi là "危険 " (nguy hiểm).

Bóng đèn dây tóc

Bóng đèn 
không phải 
là loại LED

Vứt vào loại 
Các loại chai
thủy tinh khác

Tấm kính Đĩa Bát Tách trà
Những đồ vật quá bẩn Ấm trà Lọ hoa Gương Kính chịu nhiệt, v.v.
Chai đựng nước sơn móng tay hoặc mỹ phẩm, v.v.

Tháo nắp hoặc vòi phun, v.v. trước khi vứt.
* Đối với các loại khó tháo, có thể để nguyên khi vứt.

Phải tháo nắp.

Hãy tuân thủ quy tắc!

危険

Cho riêng theo từng loại vào thùng thu gom được đặt tại bãi thu gom rác tái chế. 
Đối với những loại bị dây bẩn phải tráng qua nước và tháo nắp.

Chai không màu Chai màu nâu Chai màu khác Các loại chai khác

Các loại chai thủy tinh

* Các loại chai vỡ cũng phải vứt theo từng loại.

Bóng đèn 
LED

Vứt vào loại 
Các loại rác 
tái chế khác



(1) Làm thế nào để phân biệt màu sắc của chai?
* Có một số đồ vật không thể xác định được màu sắc. 
   (Chai mỹ phẩm, sản phẩm thủy tinh, v.v.)

(2) Phải làm thế nào đối với các loại chai 
      tái sử dụng? (3) Phải làm thế nào đối với các sản phẩm 

      thủy tinh như cốc, v.v.?

Phải làm thế nào?

Tại sao không được vứt lẫn với các sản 
phẩm thủy tinh như cốc, v.v.?

Xác định bằng màu sắc ở miệng 
chai

Chai không màu

Chai bị lỗi do lẫn tạp chất

Nếu miệng chai không màu và trong suốt thì đó
là loại "Chai không màu" dù phần bề mặt thân 
của chai đó có màu.

Chai không màu

- Chai mỹ phẩm 

- Gạt tàn thủy tinh 

- Kính cửa sổ  

Các loại trên đây cũng 

xử lý tương tự.

Chai màu khác

Trả 
lời

Vứt vào loại "Các loại khác".

Xác định bằng màu sắc ở đáy chai

Tái sinh thành gì?

Dù là loại chai trông có vẻ như không màu và
trong suốt nhưng cũng có thể có màu nhạt. 
Nếu nhìn phần đáy chai thấy có màu thì đó là 
loại "Chai màu khác".

Các loại chai thủy tinh, v.v.
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Trả 
lời

Trả 
lời

Trả 
lời

Đây là loại có thể được sử 

dụng lại nguyên chai 

rỗng sau khi thu gom như 

"chai bia", "chai sữa" và 

"chai rượu Nhật 1,8 lít". 

Hãy trả lại cửa hàng các 

loại chai này.

Vì có trường hợp thủy tinh sử dụng làm cốc hoặc kính chịu nhiệt, 

v.v. có thể có thành phần khác với chai thủy tinh vì vậy nếu vứt 

lẫn cùng với nhau thì dù tái chế thành chai thủy tinh cũng 

thường thành chai bị lỗi.
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Chai nhựa PET Nhựa phế thải Khay trắng, xốp

Cho riêng theo từng loại vào thùng thu gom được đặt tại bãi thu gom rác tái chế. 
Đối với những loại quá bẩn, phải vứt vào loại "Rác cháy được".
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Các loại nhựa

Loại này bao gồm các vật đựng như sau.

Chỉ được vứt các chai có nhãn mác nhận dạng 
chai nhựa PET　  . Vứt nắp và nhãn vào loại 

"Nhựa phế thải"

Hãy tuân thủ quy tắc!

Nhãn mác hiển thị nhận 
dạng chai nhựa PET

Chỉ bao gồm các vật 
đựng có hình dạng 
chai và có nhãn mác 
này.

Các đồ vật không có hình dạng chai ví dụ 
như khay đựng trứng không thuộc loại này 
dù có cùng nhãn mác      .
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Nhất thiết phải tháo nắp và bóc nhãn. 
(Để nguyên vòng cổ chai cũng được.)

* Hãy rửa bên trong bằng nước và để vào trong 
   lưới thu gom.

Hãy vứt vào loại Nhựa phế thải.
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Hãy tuân thủ quy tắc!
Hãy rửa sạch và lau khô.

Tháo nắp của các loại chai, tuýp và để riêng.

Nếu là đồ vật khó rửa bằng nước,
hãy vứt vào loại "Rác cháy được".

Các loại chai như chai dầu gội, dầu xả, 
chất tẩy rửa, v.v.

Vỉ thuốc

Tráng nước…

Hộp đựng đồ uống

Các loại cốc

Túi nilon 
mua sắm

Các loại tuýp

Nắp, vòi phun của chai nhựa PET, v.v.

Túi nhựa (túi đựng bánh kẹo, bánh mì)

Nếu có nhãn mác          sẽ là loại Nhựa phế thải.

1

2 Đổ hết nước đi.
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Phải vứt miếng bọt biển hoặc vật liệu đệm vào loại "Rác cháy được"

Nhất thiết phải rửa sạch để loại bỏ các chất bẩn, v.v.

Đối với các khay xốp không phải màu trắng, 
phải vứt vào loại "Các loại nhựa phế thải"
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Những loại không được vứt vào loại này

Phải làm thế nào?
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Những loại đã bị dây bẩn do thức 
ăn thừa hoặc nước sốt, v.v.

Phải làm thế nào đối với chậu trồng cây con 
có nhãn mác          khi mua cây con?

Rửa bên trong và vứt vào loại 
"Nhựa phế thải".

Phải làm thế nào đối với chậu trồng cây cỡ lớn bằng 
nhựa và vật đựng bịt kín dùng để bảo quản thực phẩm?

Xô nhựa Mắc áo Hộp đựng đĩa CD

Pallet sử dụng trong vận chuyển tại nhà kho, v.v.

Bệ chặn bánh xe sử dụng tại bãi đậu xe

Cọc sử dụng cho bồn hoa hoặc trong thi công hạ tầng, v.v.

Chậu trồng cây Vật đựng bịt kín

Thìa Ống hút, v.v.

Băng video

Những đồ vật được làm từ nguyên liệu là 
nhựa nhưng không phải là vật đựng hoặc 
bao bì. (Là sản phẩm riêng)

Phải vứt chậu trồng cây con không có nhãn
mác            vào loại "Rác cháy được".

Dù được làm bằng nhựa nhưng loại này là 
sản phẩm riêng nên sẽ là "Rác cháy được".

Sẽ tái sinh thành gì?

Pallet

Bệ chặn bánh xe

Cọc
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Trả 
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Các loại kim loại

Cho riêng theo từng loại vào thùng thu gom được đặt tại bãi thu 
gom rác tái chế. Tráng qua bên trong lon.
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Ví dụ về một số đồ vật thuộc loại này
Lon nước trái cây, v.v. Hộp thiếc đựng đồ hộp Hộp thiếc đựng bánh kẹo Hộp thiếc đựng sữa bột

Hộp thiếc đựng rong biển Hộp thiếc đựng dầu ăn Hộp thiếc đựng thức ăn cho vật nuôi, v.v.

R
o

n
g

 b
iể

n
n

ư
ớ

n
g

Có thể để nguyên nắp khi vứt.Vứt nắp lon nước trái cây vào loại Các kim loại khác

Hãy rửa bên trong bằng nước trước khi vứt.

* Phải vứt bình xịt vào loại Các kim loại khác dù có nhãn mác         .

Không được cho tàn thuốc vào bên trong lon.Hãy tuân thủ quy tắc!
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Nồi Các loại bình xịt, bình gas mini

Nắp nhựa "Nhựa phế thải"

Tháo nắp

* Đối với loại to không cho vừa vào thùng thu gom, phải vứt vào loại "Rác cỡ lớn".

* Đối với loại có tay cầm, v.v. bằng nhựa hoặc kim loại khó tháo ra thì phải vứt vào loại
   "Rác hỗn hợp cỡ nhỏ".

Phân loại nắp

Nắp kim loại "Các kim loại khác"

Thìa, dĩa

Mắc áo lõi kim loại Nắp lon

Ấm đun nước Chảo

Nắp kim loại Thùng thiếc 18 lít

1

Phải sử dụng hết hoàn toàn.2

Phải sử dụng hết gas bên trong hoặc phải xem cách 
rút gas ghi trên bình xịt để rút hết gas ra.

Lon nhôm, lon thép,dụng cụ nấu ăn như nồi,
 v.v. vật liệu xây dựng, v.v.

Sẽ tái sinh thành gì?

* Trường hợp phải đục lỗ để rút gas thì phải tiến hành ở nơi thoáng khí.
* Có thể gây ra hỏa hoạn.



Để riêng theo từng loại vào nơi quy định trong bãi thu gom rác tái chế.

Hộp giấy Giấy vụn Các loại vảiTạp chí Bìa các tôngBáo
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Các loại giấy
B
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 c
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Bao gồm cả tờ rơi kẹp bên trong.

Hộp giấy đựng sữa, nước trái cây, v.v.

Phải vứt các loại hộp đựng rượu, 
nước trái cây, v.v. có dán giấy nhôm 
bên trong vào loại "Rác cháy được".

Loại có lõi dạng sóng ở giữa. Cố gắng loại bỏ phần băng dính hoặc móc 
kim loại sau đó bó lại trước khi vứt.

* Không phụ thuộc vào kích cỡ của dạng sóng.

Tạp chí, sách

Catalog, ấn phẩm quảng cáo

Những loại không được 
vứt vào loại này

* Phải  buộc dây hình chữ thập riêng theo từng loại trước khi vứt.

Rửa Cắt mở ra Phơi khô Bó lại

(Vứt các hộp giấy dưới 500㎖ vào loại "Rác cháy được".)
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Lịch (phải loại bỏ các phụ kiện kim loại)

Giấy photocopy

Giấy than (bản sao phiếu chuyển phát nhanh, v.v.)

Giấy in nhiệt (hóa đơn, v.v.)

Bưu thiếp ép dính

Ảnh

Giấy đã được gia công chống thấm như cốc giấy, đĩa giấy, v.v.

Giấy đã bị dây bẩn

Báo, tạp chí

Bìa các tông, v.v.Hộp đựng bánh kẹo

Bìa cứng, khay đựng trứng bằng giấy

Giấy vệ sinh

Danh thiếpVở, giấy ghi chép

Phong bì bằng giấy, giấy viết thư, thư quảng cáo, v.v.

Bưu thiếp

Các vật phẩm có kích cỡ nhỏ như phong bì và danh thiếp, v.v.  
có thể kẹp vào trong tạp chí, v.v. khi vứt.

Các vật phẩm thuộc loại giấy vụn

Quần áo nói chung (có thể để nguyên khóa kéo, v.v.)

* Cho vào túi trong suốt (nửa trong suốt) loại khoảng 45ℓ trước khi vứt.

Khăn trải giường, khăn mặt, chăn mofu, khăn tay, rèm cửa, v.v.

Đối với những loại quá bẩn, hãy giặt trước khi vứt.

Đối với những loại bị ướt do nước, hãy phơi khô trước khi vứt.

Những vật phẩm thuộc loại Các loại vải

Những loại này không thể tái chế vì vậy hãy vứt vào loại "Rác cháy được".

Những loại không được vứt vào loại này

Những loại có lẫn bông: gối, thú nhồi bông

Những loại bằng cao su, quần áo bằng nhựa vinyl như áo mưa, v.v.

Thảm, tấm trải sàn, tấm lót chân nhà tắm, v.v.

* Hãy vứt vào loại "Rác cháy được" hoặc "Rác cỡ lớn".

Móc rèm cửa

Những loại không được vứt vào loại này

Sẽ tái sinh thành gì?

* Cho vào túi giấy và buộc kín miệng bằng 
dây hoặc băng dính, hoặc cho vào túi trong 
suốt (nửa trong suốt) trước khi vứt.
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Hãy vứt các loại bóng đèn không phải
đèn LED vào loại "Các loại chai thủy tinh khác".
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* Nếu là ống đèn bị vỡ, hãy cho vào túi trước khi vứt.

Bóng đèn LED cũng vứt vào loại 
"Ống đèn huỳnh quang"
trong Các loại rác tái chế khác

"Thành phố không thể thu gom các loại pin cúc, pin sạc, ắc quy.
Hãy hỏi cửa hàng nơi đã mua hoặc cửa hàng có bán các loại pin này, v.v."

Cho vào thùng thu gom 
ống đèn huỳnh quang

Ống đèn huỳnh quang Pin khô phế thải Nhiệt kế

Cho riêng theo từng loại vào thùng thu gom được đặt tại bãi thu gom rác tái chế. 

Đối với pin cúc, hãy mang đến các cửa hàng phối hợp thu 
gom trong thành phố được nêu tại Trung tâm xúc tiến thu
gom pin cúc.

Trung tâm xúc tiến thu gom pin cúc

Các loại pin thu gom 
(pin dùng một lần)

Các loại pin không thu gom
 (pin sạc)

Pin kiềm, pin mangan, v.v. Pin NiCd Pin Lithium Pin niken hydride 
kim loại, v.v.

☎0120-266-205 Giờ tiếp nhận: 9: 00-17: 00, Thứ Hai-Thứ Sáu

Các loại rác tái chế khác
C

ác
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Rác chôn lấp (Những loại không thể tái sử dụng)
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Tro lò đốt, gạch khối, gạch nung, v.v.

* Đối với ống đèn huỳnh quang, v.v. của các cơ sở 
   kinh doanh thải ra

Gạch khối:  Khoảng 50kg / ngày
Gạch nung: Khoảng 30kg / ngày

Nơi liên hệ: Ban phụ trách Vệ sinh, Phòng Môi trường, 64-1821

Thành phố không thu gom các loại này. 
Chỉ tiếp nhận nếu tự chuyên chở đến.

N
h

iệ
t 

kế

Cặp nhiệt độ điện tử là loại 
"Rác hỗn hợp cỡ nhỏ".

Cặp nhiệt độ hoặc đo nhiệt độ có chứa thủy ngân, cồn, v.v.

"Các sản phẩm có chứa thủy ngân (ống đèn huỳnh quang, cặp nhiệt độ thủy 
ngân, huyết áp kế thủy ngân, v.v.) do các cơ sở kinh doanh thải ra được xếp vào 
loại “Chất thải công nghiệp”. 
Đề nghị người điều hành doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý đúng cách theo loại 
"Chất thải công nghiệp" ví dụ như bằng cách ủy thác cho công ty chuyên xử lý 
chất thải công nghiệp.

Lượng chuyên chở ước tính



Có 3 mức phí tùy
 theo hạng mục

200 yên 700 yên 1.200 yên

18

Là đồ nội thất, thiết bị điện gia dụng, xe đạp, v.v. vượt quá khoảng 18 lít hoặc có chiều dài một 
cạnh quá 1 mét.

Những vật phẩm thuộc loại này

Cách đăng ký thu gom riêng

Đăng ký thu gom qua điện thoại đến Trung tâm Môi trường Thành phố Bizen. 
Nói với Trung tâm địa chỉ, họ tên, số điện thoại, hạng mục và số lượng rác.

Trung tâm Môi trường sẽ thông báo số tiếp 
nhận, phí xử lý, ngày thu gom, v.v.

Mua "Phiếu xử lý rác cỡ lớn (tem)" 
tại nơi có bán phiếu xử lý rác cỡ lớn.

Đến từng hộ gia đình để thu gom. (Không cần phải có mặt khi thu gom.)

Giờ tiếp nhận:  8:30 - 16:30, thứ Hai - thứ Sáu (trừ ngày lễ)

1

2

3

4

5

Điện thoại chuyên tiếp nhận: ☎ 62-9530

Ghi họ tên và số tiếp nhận vào "Phiếu xử lý rác 
cỡ lớn (tem)" và dán vào nơi dễ nhìn thấy trên 
rác cỡ lớn. 
Để tại nơi đã liên hệ qua điện thoại (trước cửa 
ra vào, v.v.) trước 8:30 sáng của ngày thu gom.

Thu gom riêng: Đến từng hộ gia đình để thu gom. (Xem trình tự thu gom bên dưới.)

Rác cỡ lớn
R

ác
 c

ỡ
 lớ

n

(Nếu là khu vực Hinase thì phải để trước 8:00 giờ sáng)

Phiếu xử lý được bán tại các 
cửa hàng tiện lợi, một số siêu 
thị, hợp tác xã nông nghiệp, 
v.v. trong thành phố.
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200 yên
200 yên
200 yên
700 yên

1.200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
700 yên
700 yên

1.200 yên
1.200 yên
1.200 yên

200 yên
700 yên

1.200 yên
1.200 yên
1.200 yên

200 yên
200 yên
700 yên
700 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên
700 yên
700 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
700 yên
700 yên

1.200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
700 yên
700 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
700 yên

1.200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
700 yên
200 yên
700 yên
200 yên
700 yên

1.200 yên
200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên

1.200 yên

Phí xử lý rác cớ lớn

Rèm Accordion
Hộp đựng quần áo
Ghế (trừ loại tiếp khách)
Ghế (loại tiếp khách 1 người ngồi)
Ghế (loại tiếp khách 2 người ngồi trở lên)
Giá để Audio
Thanh treo rèm cửa (1 bộ tối đa 2 chiếc)
Tấm trải sàn (cỡ 3 tấm chiếu tatami trở xuống)
Tấm trải sàn (lớn hơn 3 tấm chiếu tatami)
Giá đựng (giá để điện thoại, v.v.)
Bàn trang điểm
Tủ đựng giày (cạnh dài nhất dưới 1m)
Tủ đựng giày (cạnh dài nhất 1m trở lên)
Tủ ngang
Tủ bát đĩa
Gương đứng (gương soi toàn thân)
Tủ khóa locker thép (cạnh dài nhất dưới 1m)
Tủ khóa locker thép (cạnh dài nhất 1m trở lên)
Bồn rửa mặt trang điểm
Giường sofa
Cửa ngăn (Fusuma, shoji, cửa lưới)
Kệ (kim loại) (cạnh dài nhất dưới 1m)
Kệ (kim loại) (cạnh dài nhất 1m trở lên)
Chiếu tatami
Tấm chắn nắng
Tủ tansu
Tấm vách ngăn
Bàn học
Bàn (nhỏ / bàn phụ)
Bàn (trong bộ tiếp khách)
Bàn (bàn ngồi bệt)
Bàn (bàn ăn)
Tấm hình lượn sóng (bằng tôn hoặc nhựa, 1 bộ tối đa 5 tấm)
Giá treo quần áo
Bàn để máy tính (cạnh dài nhất dưới 1m)
Bàn để máy tính (cạnh dài nhất 1m trở lên)
Rèm cuốn (1 bộ tối đa 2 chiếc)
Chăn futon (1 bộ tối đa 2 tấm)
Giường (giường trẻ em / giường gấp nhỏ)
Khung giường
Giường (giường chân dạng ống)
Giá sách (cạnh dài nhất dưới 1m)
Giá sách (cạnh dài nhất   1m trở lên)
Nệm (có lò xo)
Nệm (không lò xo)
Chăn mofu (1 bộ tối đa 3 tấm)
Ghế sofa bệt
Kệ đựng đồ có bánh xe
Xe một bánh (để vận chuyển)
Xe một bánh (loại thể thao)
Xe nôi (xe đẩy em bé)
Xe cút kít (xe đẩy dành cho người cao tuổi)
Xe đạp (loại thông thường)
Xe đạp (dành cho trẻ em)
Chuồng chó (cạnh dài nhất dưới 1m)
Chuồng chó (cạnh dài nhất 1m trở lên)
Thang gấp
Két sắt
Thùng gạo (dùng cho nhà bếp)
Bể cá (loại để ngắm)
Vali (túi lớn)
Cầu trượt (loại dùng trong nhà)
Máy xay xát gạo
Ghế trẻ em ngồi ô tô
Tủ đựng gạo (bằng thiếc)
Ăng-ten tivi (loại ngoài trời)
Thùng đựng dầu hỏa (dùng cho lò hơi)
Thùng phuy
Giá phơi chăn
Bồn tắm trẻ em
Bồn vệ sinh di động
Tủ đựng đồ ngoài trời (kiểu lắp ráp và đã tháo rời)
Giá phơi quần áo (loại dùng trong nhà) 
Thanh phơi quần áo(bằng tre, nhựa, kim loại, tối đa 1 bộ 2 thanh)
Giá phơi quần áo (loại có đế, 1 bộ tối đa 2 chiếc)
Giá phơi quần áo (loại không đế, chỉ có phần thanh đỡ, 1 bộ tối đa 2 thanh)

Bồn tắm

Hạng mục Số tiềnLoại Hạng mục Số tiềnLoại
Đồ nội thất, 
cửa ngăn, 

trải sàn

Xe đạp, v.v.

Loại khác

200 yên
700 yên
700 yên

1.200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
700 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên
700 yên
700 yên
700 yên
700 yên
200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
700 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
1.200 yên

700 yên
200 yên
200 yên
200 yên
700 yên
200 yên
200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên

1.200 yên
200 yên

Máy dệt kim
Quạt gắn cửa sổ (trừ loại điều hòa không khí gắn cửa sổ)
Lò vi sóng
Máy nước nóng (bao gồm máy cấp nước nóng và lò hơi)
Máy giữ ẩm
Bệ bếp gas, bệ bếp
Quạt thông gió (bao gồm cả quạt thông gió gắn cửa sổ)
Bàn bếp gas
Máy sấy (bát đĩa)
Máy sấy (chăn)
Máy lọc không khí
Máy cắt cỏ
Kotatsu (trừ mặt bàn kotatsu)
Mặt bàn Kotatsu
Bếp (gas)
Máy rửa bát đĩa
Máy dọn vườn
Thiết bị chiếu sáng
Máy hút ẩm
Nồi cơm điện
Bộ stereo
Loa stereo (cạnh dài nhất dưới 60 cm, 1 bộ tối đa 2 chiếc)
Loa stereo (cạnh dài nhất 60 cm trở lên, 1 bộ tối đa 2 chiếc)
Stereo (bộ khuếch đại âm thanh)
Stereo (bộ chỉnh âm)
Stereo (đầu chạy MD)
Stereo (đầu chạy băng cassette)
Stereo (đầu chạy đĩa CD)
Stereo (bộ dò sóng)
Stereo (đầu chạy đĩa than)
Lò sưởi (máy sưởi dầu)
Lò sưởi  (gas)
Lò sưởi (dầu)
Lò sưởi (quạt sưởi dầu)
Lò sưởi (điện)
Máy ép nếp quần
Quạt
Máy hút bụi
Máy nước nóng năng lượng mặt trời (hệ thống năng lượng mặt trời)
Đầu chạy đĩa DVD
Lò vi sóng
Kệ để lò vi sóng
Bồn rửa bát
Máy xử lý rác thực phẩm
Máy tính cá nhân (bao gồm thân máy và bàn phím)
Máy tính cá nhân (màn hình)
Lò sưởi halogen
Máy in
Đầu chạy video
Máy đun nước bồn tắm
Thảm nóng (cỡ 3 tấm chiếu tatami trở xuống)
Thảm nóng (lớn hơn 3 tấm chiếu tatami)
Hotplate
Máy khâu (loại để bàn)
Máy khâu (trừ loại để bàn)
Bộ dàn âm thanh nhỏ
Máy giã bánh dày
Máy đun nước nóng
Radio-cassette / CD radio-cassette
Máy thổi gió lạnh
Máy xử lý văn bản
Đàn organ
Đàn organ điện tử
Thiết bị karaoke
Bàn cắm trại
Bàn phím
Thùng giữ lạnh
Thiết bị sức khỏe (máy tập chạy, xe đạp tập thể dục, v.v.)
Dụng cụ chơi gôn (tối đa 1 bộ)
Ván lướt sóng
Dụng cụ trượt tuyết (tối đa 1 bộ)
Bàn chơi bóng bàn
Bộ BBQ
Máy massage (loại ghế, loại giường)
Máy massage (trừ loại ghế và loại giường)

Đồ điện, 
gas, 

dụng cụ 
nhà bếp

* Các loại khác được quy định riêng trong phạm vi 1.200 yên tính theo 
   500 yên cho mỗi 10 kg

Giải trí, 
thể thao,
 thiết bị 

sức khỏe 



Cách phân loại bằng cách xem ảnh

Mì hộp

Cơm hộp của cửa hàng tiện lợi

Cà phê hòa tan

Vật đựng bằng nhôm

Hộp bánh kẹo

Đồ uống dinh dưỡng
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Chai thủy tinh

"Chai không màu"

Nắp

"Nhựa phế thải"

Nắp

"Nhựa phế thải"

Túi, màng bọc ngoài

"Nhựa phế thải"
Hộp

"Các kim loại khác"

Chai thủy tinh

"Chai màu nâu"

Để nguyên nhãn

Để nguyên nhãn

Nắp
"Các kim loại khác"

Bao bì gói lẻ

"Nhựa phế thải"
Chất hút ẩm
"Rác cháy được"

Hộp giấy, giấy gói "Giấy vụn"

Hộp

"Nhựa phế thải"

Nắp "Rác cháy được"

Đũa, miếng trang trí
"Rác cháy được"

Túi mua sắm, màng bọc ngoài, 
hộp đựng cơm hộp "Nhựa phế thải"

Túi đựng đũa
"Nhựa phế thải"



Ô

Hotplate

Chậu trồng cây, chậu trồng cây con, chậu trồng cây cỡ lớn

Chăn điện

Đầu chạy đĩa DVD (CD) / đĩa DVD (CD)

Xin hãy lưu ý rằng dù cùng loại vật phẩm giống nhau 
nhưng có thể phân loại khác nhau tùy thuộc vào vật liệu.
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Chăn mofu
"Rác cháy được"

Nắp bằng kính
"Các loại chai thủy 
tinh khác"

Loại to là "Rác cỡ lớn"

Loại có mác

Loại không có mác

Những loại không cho vừa vào túi "Rác cháy được"

"Các loại chai thủy tinh khác"  là loại "Nhựa phế thải"
là loại "Rác cháy được"

 là loại "Rác cỡ lớn"

Đầu chạy đĩa
"Rác hỗn hợp cỡ nhỏ"

Đĩa
 là loại "Rác cháy được"

Phần thân
"Rác hỗn hợp 
cỡ nhỏ"

Dây điện, 
bộ điều khiển
"Rác hỗn hợp 
cỡ nhỏ"

Khung kim loại, 
tay cầm 
"Các kim loại khác"

Loại bỏ phần vải "Rác cháy được"
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Các sản phẩm thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật tái chế thiết 
bị điện gia dụng

Bao gồm điều hòa không khí (gồm dàn nóng), tivi, tủ lạnh và tủ đông, 

 máy giặt và máy sấy quần áo.

Thành phố không thu gom những loại này

Hãy yêu cầu cửa hàng nơi đã mua thu gom giúp. Hãy yêu cầu cửa hàng nơi mua đồ mới thu gom giúp.

Xác nhận hạng mục, hãng sản xuất, 
kích cỡ

Địa điểm thu gom quy định của hãng sản xuất 

1

2 Mua phiếu tái chế thiết bị điện gia dụng 
tại bưu điện

3 Dán phiếu tái chế

4 Tự trực tiếp 
mang đến

Mang đến cơ sở 
của thành phố

Điều hòa không khí
Tivi (CRT)
        (LCD, plasma) 
Tủ lạnh, tủ đông
Máy giặt, máy sấy

* Nhất thiết phải xác nhận vì phí tái chế sẽ khác nhau.

Hãy hỏi cửa 
hàng đại lý, v.v.

1.890 yên
3.365 yên
3.415 yên
5.115 yên
2.965 yên

Cách xử lý

Cách yêu cầu cửa hàng đại lý thu gom giúp

Cách tự chuyên chở

Phí cấn thiết cho việc tái chế (tham khảo)

Phí tái chế Phí thu gom, vận chuyển

Thành phố sẽ vận chuyển 
đến địa điểm thu gom quy 
định của hãng sản xuất do 
đó phải tốn phí vận chuyển.

Tiền phí

Phiếu tái chế

Cơ sở của 
thành phố

(Không bao gồm thuế)

* Phí tái chế chỉ là giá tham khảo. Số tiền có thể khác tùy thuộc vào hãng sản xuất và kích cỡ do đó hãy xác nhận trước khi mua.
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Có thể mang đến cửa hàng phối 
hợp thu gom thiết bị điện gia 
dụng trong thành phố hoặc yêu 
cầu thu gom giúp. Hãy trực tiếp 
hỏi về giá cả, v.v.

Các cửa hàng phối hợp thu gom thiết 
bị điện gia dụng trong thành phố

□ Cửa hàng EDION Bizen
1278-35 Nishikatakami, Thành phố Bizen 
TEL: (0869) 63-3111

□ Cửa hàng Sugimoto Chiseido
1261 Nishikatakami, Thành phố Bizen 
TEL: (0869) 64-2121

□  Cửa hàng Matsuya Denki Bizen
1849-1 Inbe, Thành phố Bizen 
TEL: (0869) 63-2254

Trường hợp trực tiếp mang 
đến địa điểm thu gom quy 
định của hãng sản xuất sẽ chỉ 
phải trả phí tái chế và không 
mất phí vận chuyển.



Tên hãng sản xuất

Công ty cổ phần LG Electronics Japan

Công ty cổ phần Osaka Gas

Công ty cổ phần Orion Electric

Công ty cổ phần Cleanup

Công ty cổ phần Corona Công ty cổ phần GE Engine Service 
Distribution Japan

Công ty cổ phần Daikin Industries

Công ty cổ phần Takagi Sangyo

Công ty cổ phần Tokyo GasCông ty cổ phần Electrolux Japan

Công ty cổ phần Toshiba

Công ty cổ phần Toshiba Consumer 
Marketing

Công ty cổ phần Toho Gas

Công ty cổ phần Dometic

Công ty cổ phần Samsung Nhật Bản

Công ty cổ phần Victor Nhật Bản

Công ty cổ phần Panasonic

Công ty cổ phần U-ING

Công ty cổ phần Yanmar Energy 
System

Công ty cổ phần Toshiba Carrier 

Logo hãng sản xuất Tên hãng sản xuất Logo hãng sản xuất Tên hãng sản xuất Logo hãng sản xuất

Tên hãng sản xuất

Công ty cổ phần Sanyo Electric Công ty cổ phần TwinbirdCông ty cổ phần Ryohin Keikaku

Công ty cổ phần Sharp Công ty cổ phần Tsunashima ShojiCông ty cổ phần Rinnai

Công ty cổ phần Sony Công ty cổ phầnTsunashima 
HousewareCông ty cổ phần Asco Japan

Công ty cổ phần Sony (Aiwa) Công ty cổ phần Device Style HoldingsCông ty cổ phần Apix International

Công ty cổ phần Daewoo Electronics 
Japan Công ty cổ phần Nichifutsu ShojiCông ty cổ phần Iwatani Sangyo

Công ty cổ phần Chofu Seisakusho Công ty cổ phần NissenCông ty cổ phần Ace International 
Japan

Công ty cổ phần Toyotomi Công ty cổ phần General Appliance 
Nhật Bản

Công ty cổ phần Onkyo Trading

Công ty cổ phần Noritz Công ty cổ phần BalusCông ty cổ phần Glason

Công ty cổ phần Haier Japan Sales Công ty cổ phần Best DenkiCông ty cổ phần Global

Công ty cổ phần Pioneer Công ty cổ phần Masao CorporationCông ty cổ phần Koizumi Seiki

Công ty cổ phần Hitachi Appliances Công ty cổ phần Miele JapanCông ty cổ phần Sakuragawa Pump 
MFG

Công ty cổ phần Công nghệ Hitachi 
Joei Công ty cổ phần Mitsuboshi BoekiCông ty cổ phần Sawafuji Electric

Công ty cổ phần Hitachi Living Supply Công ty cổ phần Meico EnterpriseCông ty cổ phần Sankyo (TECO JAPAN)

Công ty cổ phần Hitachi Housetec Công ty cổ phần Yoshii ElectricCông ty cổ phần Tsann Kuen Japan

Công ty cổ phần Fujitsu General Công ty cổ phần RunatCông ty cổ phần GAC

Công ty cổ phần Funai Electric Pháp nhân chỉ định (NEC)Công ty cổ phần Jin and Marry

Công ty cổ phần Hệ thống điều hòa không 
khí công nghiệp nặng Mitsubishi Pháp nhân chỉ định (khác)Hội liên hợp các công đoàn cuộc sống

đại học toàn quốc

Công ty cổ phần Mitsubishi Electric Công ty cổ phần Sojitz Machinery

Công ty cổ phần Mitsubishi Electric 
Engineering Công ty cổ phần Dairei

Logo hãng sản xuất

Nhóm B

Tên hãng sản xuất Logo hãng sản xuất Tên hãng sản xuất Logo hãng sản xuất
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Nhóm A

* Liên hệ trực tiếp để biết về các ngày nghỉ cuối năm đầu năm và thời gian có thể 
   chuyên chở đến, v.v.

Địa điểm thu gom quy định của hãng sản xuất
Các cơ sở của thành phố

Xưởng Okayama, 
Công ty cổ phần Hirakin

406-1 Shimonakano, Kita-ku, Thành phố Okayama

086-241-6943 
086-241-8485

TEL 
FAX

FAX 03-3903-7551 Giờ tiếp nhận   9:00 sáng đến 5:00 chiều (nghỉ Chủ nhật và ngày lễ)

(Trang chủ  http://www.rkc.aeha.or.jp)

ri sa i ku ru shiyo

0120-319640

(Xem cả bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem bảng nhãn hiệu.)

(Xem cả bảng nhãn hiệu.)

(Xem cả bảng nhãn hiệu.)

(Xem cả bảng nhãn hiệu.)

Phòng kinh doanh Okayama, Chi nhánh 
Okayama, Công ty cổ phần Senko

121 Jotokitagata, Higashi-ku, Thành phố Okayama

086-279-7311 
086-279-0725

TEL 
FAX

Clean Center Bizen

859 Yakiyama, Thành phố Bizen

Đăng ký qua điện thoại trước khi mang đến

TEL   (0869) 62-0894

Trung tâm vệ sinh Hinase

680-1 Terayama, Hinase-cho, Thành phố Bizen

8: 30-11: 30, thứ Hai - thứ Bảy

TEL   (0869) 62-1956
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* Có một số hãng sản xuất không được liệt kê. Vui lòng xác nhận.

Trung tâm bán 
phiếu tái chế thiết 
bị điện gia dụng
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Những loại rác thành phố không thể xử lý

* Đối với xe máy cỡ nhỏ và xe máy, hãy liên hệ với cửa hàng nơi 
   đã mua hoặc Tổng đài tái chế xe hai bánh

Tổng đài tái chế xe hai bánh
☎ 050-3000-0727
Giờ tiếp nhận  9: 30 - 17: 00
 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, kỳ nghỉ cuối năm đầu năm)

Thành phố không thể xử lý những loại ghi dưới đây. 
Hãy bán lại cho công ty thu mua hoặc bán lại cho các cửa hàng đại lý ví 
dụ như cửa hàng nơi đã mua, v.v.

Loại nguy hiểm

Chất thải công nghiệp

Loại khó xử lý đúng cách
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Bình gas, bình chữa cháy, thuốc trừ sâu, 
dược phẩm nguy hiểm, dầu phế thải ví 
dụ như dầu động cơ, pin độc hại, chất 
thải y tế ví dụ như ống tiêm, v.v.

Bàn thờ, đàn piano, xe máy cỡ nhỏ, xe 
máy, lốp xe, ắc quy, nhựa vinyl nông 
nghiệp, tấm dựng bờ ruộng, máy nông 
nghiệp cỡ lớn, dao máy xới, lưới đánh 
cá, bóng bowling, v.v.

Các loại rác như sau phát sinh từ hoạt động 
kinh doanh: 
tro đốt chất thải, bùn bẩn, dầu phế thải, 
nhựa phế thải, kính vụn, kim loại vụn, 
gỗ vụn trong xây dựng, các loại gạch vụn,
 tấm phát điện năng lượng mặt trời, màng bọc, 
dây đai nhựa PP, 
các sản phẩm thủy ngân thải ra từ cơ sở kinh 
doanh
 (ống đèn huỳnh quang, cặp nhiệt độ, huyết áp 
kế, pin cúc, v.v.)
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Tiền trợ cấp mua thùng xử lý rác thực phẩm

Chế độ tiền trợ cấp của thành phố

"Hãy bắt đầu thực hiện tái chế rác thực phẩm"

Cột tên thùng trong đơn đăng ký: Nếu là thùng ủ phân compost, bokashi thì ghi dung lượng thùng 
Nếu là máy xử lý rác thực phẩm thì ghi tên loại máy, kiểu máy.

Đoàn thể của các cư dân địa phương như tổ dân phố, hội phụ huynh, hội trẻ em, v.v. hoạt động không nhằm mục đích kinh 
doanh. * Cần phải đăng ký đoàn thể từ trước với thành phố.

Nhà bếp sẽ sạch sẽ và vệ sinh

Có thể sử dụng làm phân trộn cho vườn gia đình, v.v.

Giảm công sức vứt rác

Giúp giảm lượng rác

Khi sử dụng thùng xử lý rác thực phẩm:

Tiền thưởng dành cho đoàn thể thúc đẩy thu gom rác tái chế

"Hãy bắt đầu thực hiện tái 
chế rác thực phẩm"

Các đoàn thể thuộc đối tượng được nhận tài trợ:

Nội dung trợ cấp

Loại thùng được trợ cấp Khả năng xử lý

Thùng phân compost kiểu 
đặt trên mặt đất

Dung lượng 100ℓ 
trở lên Toàn bộ chi phí mua hàng

Tối đa là 3.000 yênThùng ủ phân Bokashi Dung lượng khoảng 
15ℓ

Tối đa 2 thùng 
cho mỗi hộ 

gia đình

Tối đa 1 thùng 
cho mỗi hộ gia 

đình

Thùng các tông làm 
phân compost

Toàn bộ chi phí mua hàng
Tối đa là 2.000 yên

Thùng phân giải phân hủy sử 
dụng sinh học

700 gram trở lên / ngày
1/2 chi phí mua hàng

Tối đa là 20.000 yên
Thùng kiểu gia nhiệt 700 gram trở lên / ngày

Số tiền trợ cấpSố lượng thùng 
được trợ cấp

Cần phải đăng ký trước khi mua.

Rác tái chế thu hồi đã giao cho công ty thu gom rác tái chế

Số tiền thưởng

5 yên trên 1 kg

Đăng ký bằng cách nộp kèm hóa đơn thu gom và mua rác tái chế (nhận từ công ty giao nhận) với đơn đăng ký cấp tiền thưởng 
dành cho đoàn thể thúc đẩy thu gom rác tái chế.

Thủ tục nhận cấp tiền thưởng:

Những hạng mục thuộc đối tượng được nhận tiền thưởng (loại thuộc đối tượng thu gom rác tái chế):

"Các loại giấy cũ"

Báo

"Các loại vải"

Quần áo cũ, 
v.v.

"Các loại chai thủy tinh" "Các vật phẩm có giá trị khác"

Chai rượu Nhật
 1,8 lít

Chai bia

Chai nhựa PET, v.v.

Giấy vụn

Tạp chí

"Các loại kim loại"

Lon nhôm

Lon thép

Bìa các tông

Hộp giấy
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Thành phố sẽ trợ cấp một phần chi phí 
mua thùng xử lý rác thực phẩm của cư 
dân thành phố.

Đây là chế độ cấp tiền thưởng cho thành tích hoạt động thực tế của các đoàn 
thể cư dân thành phố đã thực hiện các hoạt động thu gom rác tái chế (thường 
gọi là thu gom chất thải) nhằm sử dụng hiệu quả quỹ hoạt động xây dựng cộng 
đồng địa phương.



Danh sách các cơ sở vệ sinh của Thành phố Bizen
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Bizen I.C

Đường cao tốc Sanyo

Clean Center 
Bizen
●

Hướng đi Blue Line

Hướng 
đi Himeji

Hướng đi Okayama

Hướng đi Katakami

Hướng đi 
Mitsuishi

Keiwa Fine Material  ■

2

Bãi xử lý cuối 
cùng chất thải 
thông thường 

Bizen

●

2

Đường hầm Funasaka

Đường hầm Mitsuishi Daiichi

Hướng đi 
Kamigori

Hướng 
đi Bizen

■ Trạm kiểm 
     soát

Trung tâm vệ sinh Hinase
●

Hinase Stockyard

Hướng đi Ako

Hướng đi Mitsuishi

Hướng đi Hinase

250

■ Trường tiểu 
      học Hinase Higashi

Tuyến JR AkoGa Sogo

●

Hướng đi Ako

Hướng đi Mitsuishi

Hướng đi Hinase

250

■ Trường tiểu 
      học Hinase 
      Higashi

Tuyến JR AkoGa Sogo

Bãi xử lý cuối cùng chất thải 
thông thường Hinase

 →●

2

■ 

Trung tâm người■ 
lao động Thành 
phố Bizen 

Tuyến JR Ako
Ga Inbe

Trường mẫu giáo Inbe ■

425

250

Hướng đi Kagato
Hướng đi 
Mitsuishi

Hướng đi Wake

Cầu Tondoi
↑

Hướng đi đèo Isaka

859-4 Yakiyama, Thành phố Bizen    (0869) 62-0894

680-1 Terayama, Hinase-cho, Thành phố Bizen    
(0869) 62-1956

855-2 Sogo, Hinase-cho, Thành phố Bizen 

(0869) 74-0799

234 Urainbe, Thành phố Bizen

Tr
u

n
g

 t
âm

 m
ô

i t
rư
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g
Clean Center Bizen

Bizen Stockyard

Trung tâm vệ sinh Hinase, 
Hinase Stockyard

2952-1 Mitsuishi, Thành phố Bizen

Bãi xử lý cuối cùng chất thải 
thông thường Bizen

Bãi xử lý cuối cùng chất thải 
thông thường Hinase

9:00 - 11:30; 13:00 - 15:30 các ngày trong tuần
(Trừ tuần lễ vàng, kỳ nghỉ cuối năm đầu năm)

Nghỉ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật

Các khu vực được mang đến: Khu vực Bizen, 
khu vực Yoshinaga

 9:00 - 11:30; 13:00 - 15:30 các ngày trong tuần
(Trừ tuần lễ vàng, kỳ nghỉ cuối năm đầu năm)

Nghỉ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật

Không nhận các trường hợp thông thường mang 
đến

Không nhận các trường hợp thông thường mang 
đến

Các khu vực được mang đến: Khu vực Bizen, 
khu vực Yoshinaga

8:30 - 11:30, thứ Hai - thứ Bảy
(Trừ tuần lễ vàng, kỳ nghỉ cuối năm đầu năm)
Nghỉ các ngày Chủ nhật

Các khu vực được mang đến: Khu vực Hinase

D
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h

 c
ác
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ơ
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ở
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ệ 
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n
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ủ
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ố
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en

Bizen Stockyard

Trường trung 
học cơ sở Bizen
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● Bảng này ghi các ví dụ thông thường. Xin hãy lưu ý rằng dù cùng loại vật phẩm giống nhau nhưng có thể phân loại khác nhau tùy thuộc 
      vào kích cỡ và chất liệu.

Bảng xem nhanh phân loại rác

* Hãy vứt những loại không cho vừa vào túi quy định hoặc thùng thu gom vào loại Rác cỡ lớn.

Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý) Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý)

Bếp điện IH

Bàn là

Kệ bàn là

Lon rỗng (đựng thực phẩm), lon đựng thức ăn vật nuôi

Nắp lon rỗng (đựng thực phẩm) (nắp kim loại)

Lon rỗng (không đựng thực phẩm)

Nắp lon rỗng (không đựng thực phẩm) (nắp kim loại)

Trang sức

Rèm Accordion

Tấm dựng bờ ruộng

Tấm dựng bờ ruộng dạng sóng

Nồi áp suất

Cửa chớp amado

Máng hứng mưa

Cửa lưới

Khung cửa nhôm

Vật đựng bằng nhôm

Giấy nhôm (lá nhôm)

Giầy bảo hộ

Ăng-ten (tivi)

Hộp đựng quần áo (bằng nhựa)

Ghế

Xe một bánh (để vận chuyển)

Xe một bánh (xe đồ chơi)

Chai rượu Nhật 1,8 lít

Thùng thiếc 18 lít

Chuồng chó

Thiết bị y tế

Quần áo

Máy sấy quần áo

Răng giả

Con dấu

Túi mì ăn liền

Hộp giấy đựng đồ uống (500mℓ trở xuống)

Hộp giấy đựng đồ uống (500mℓ trở lên)

Chậu cây (gốm)

Chậu cây (bằng nhựa)

Phao

Đồng hồ đeo tay

Xe đẩy em bé

Máy điều hòa không khí (gồm dàn nóng)

Cột đỡ dùng để làm vườn

Dây điện dài

Máy gọt bút chì (điện)

Xe máy

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Thép, nhôm

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Thành phố không thể xử lý

Thành phố không thể xử lý

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Các loại chai thủy tinh

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Thành phố không thể xử lý

Các loại vải

Tái chế thiết bị điện gia dụng

Rác cháy được

Rác cháy được

Nhựa phế thải

Rác cháy được

Hộp giấy

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Tái chế thiết bị điện gia dụng

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Thành phố không thể xử lý

Hãy kiểm tra nhãn mác　
Nếu có lẫn nhựa, v. v.
là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Hỏi cửa hàng nơi đã mua　
Nếu có tấm kim loại là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Hãy chia theo màu trước khi vứt

Sử dụng hết bên trong　　
Bán lại cho công ty thu mua, 
hỏi cửa hàng đại lý

Đối tượng tái chế thiết bị điện 
gia dụng *Xem trang 22

Nếu làm bằng kim loại là Rác 
hỗn hợp cỡ nhỏ

Nếu có dán lá nhôm bên trong 
là Rác cháy được

Đối tượng tái chế thiết bị điện 
gia dụng *Xem trang 22

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Lò nướng bánh

Các loại đồ chơi

Các loại đồ chơi (gỗ)

Đàn organ

Máy nghe nhạc

Lò sưởi carbon

Rèm cửa

Thanh treo rèm cửa

Tấm trải sàn

Các loại vỏ sò

Đèn pin

Miếng giữ nhiệt (dùng một lần)

Gương

Ô

Giá để ô (bằng kim loại)

Hộp thiếc đựng bánh kẹo

Hộp đựng bánh kẹo (bằng giấy)

Túi bánh kẹo (bằng nhựa)

Bếp gas, bếp gas âm

Tấm trải bếp gas (bằng nhôm)

Bếp gas du lịch

Bình gas mini dùng cho bếp gas du lịch

Nắp bình gas mini dùng cho bếp ga du lịch

Băng Cassette

Các loại nhạc cụ (bằng nhựa)

Các loại nhạc cụ (bằng kim loại)

Hộp đựng mì hộp

Túi sách

Lọ hoa

Tã giấy

Giấy vụn

Cốc giấy

Đất sét giấy

Dao cạo râu (bằng kim loại)

Dao cạo râu (bằng nhựa)

Máy ảnh

Giá đựng (bằng gỗ)

Ly thủy tinh

Tấm thủy tinh

Giày da

Ngói

Nắp quạt thông gió

Máy sấy (bát đĩa, chăn)

Máy sấy (quần áo)

Chất hút ẩm

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Các loại vải

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Các loại kim loại

Giấy vụn

Nhựa phế thải

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Nhựa phế thải

Rác cháy được

Rác cháy được

Các kim loại khác, Rác cỡ lớn

Nhựa phế thải

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Các loại chai thủy tinh 
(Các loại chai khác)
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cháy được

Rác chôn lấp

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Tái chế thiết bị điện gia dụng

Rác cháy được

Nếu cho vừa vào túi rác quy 
định là Rác cháy được

Loại bỏ phần vải và nylon

Kiểm tra nhãn mác

Tháo pin

Sử dụng hết bên trong　
Nếu là đàn Piano hãy hỏi   cửa 
hàng nơi đã mua

Loại bị dây bẩn là Rác cháy được

Loại bỏ chất bẩn　　
Mang đến trực tiếp khoảng 30 kg / ngày

Đối tượng tái chế thiết bị điện 
gia dụng *Xem trang 22
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Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý) Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý)

Pin khô

Gỗ vụn

Giá đẩy dùng trong bếp

Thang gấp

Vali kéo

Máy cấp nước nóng (máy đun nước nóng bằng gas)

Hộp sữa

Chai thủy tinh đựng sữa

Sách giáo khoa

Bàn trang điểm

Két sắt

Két sắt (xách tay)

Thùng giữ lạnh

Máy lọc không khí

Bơm hơi

Đinh, vít

Dây xích (bằng kim loại)

Máy cắt cỏ 

Chai thủy tinh đựng thuốc (thuốc uống)

Giày, giày vải, giày thể thao, xăng đan

Đệm ngồi

Mắc áo của cửa hàng giặt là

Găng tay bóng chày

Ống đèn huỳnh quang

Bình thiếc xách tay

Điện thoại di động

Hộp đựng mỹ phẩm

Chai thủy tinh đựng mỹ phẩm

Dép gỗ Geta

Tủ để giày

Xe mãy cỡ nhỏ

Tấm trải cửa ra vào (bằng vải, nhựa)

Máy pha cà phê

Máy quấn dây

Đồng xu

Dụng cụ diệt gián (bằng giấy)

Dụng cụ diệt gián (dạng khói)

Giấy photocopy

Áo mưa cao su

Găng tay cao su, ủng cao su

Thuyền cao su

Bộ chơi gôn

Túi gôn

Đĩa compact (CD)

Ván lướt sóng

Các loại rác tái chế khác

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Hộp giấy

Các loại chai thủy tinh

Tạp chí

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Các loại chai thủy tinh

Rác cháy được

Rác cháy được

Các kim loại khác

Rác cháy được

Các loại rác tái chế khác

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Giấy vụn

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Thành phố không thể xử lý

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Rác cháy được

Các kim loại khác

Giấy vụn

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Hỏi   cửa hàng nơi đã mua pin cúc

Dưới 500ml là Rác cháy được

Cỡ lớn là Loại khó xử lý

Nhựa là loại Rác cháy được

Loại to là Rác cỡ lớn

Hỏi   cửa hàng nơi đã mua

Vật đựng bằng nhựa là Nhựa phế thải

Ghế ngồi bệt

Tủ ngang

Bàn ngồi bệt

Tạp chí

Đệm ngồi Zabuton

Đĩa (bằng gốm, thủy tinh)

Giá rửa rau

Giá rửa rau (bằng kim loại)

Kính râm

Xe ba bánh

CD, DVD (gồm hộp đựng)

Đầu chạy đĩa CD, DVD

Nam châm, Magnet

Thuốc dán

Bật lửa ZIPPO

Lò nướng bằng đất

Xe đạp

Sỏi vụn

Hộp đựng dầu gội, dầu xả

Ảnh

Hộp đựng (bằng nhựa)

Mực đóng dấu đỏ

Máy hủy tài liệu (dùng cho gia đình)

Bình cứu hỏa

Thiết bị chiếu sáng (thân thiết bị)

Dầu ăn

Máy hút ẩm

Chất hút ẩm

Hộp nhựa đựng chất hút ẩm

Bát đĩa (gốm)

Máy rửa và sấy bát đĩa, máy sấy bát đĩa

Tủ bát đĩa

Cỏ nhân tạo

Vali

Cặp nhiệt độ thủy ngân

Bể cá, chậu cá cảnh

Bình nước

Nồi cơm điện

Ván trượt tuyết

Giày trượt tuyết

Giày trượt băng

Xẻng

Mành Sudare

Hộp mực đóng dấu

Stereo

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Tạp chí

Rác cháy được
Các loại chai thủy tinh
 (Các loại chai khác)

Rác cháy được

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác chôn lấp

Rác cỡ lớn

Rác chôn lấp

Nhựa phế thải

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Thành phố không thể xử lý

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Các loại rác tái chế khác
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Nếu hoàn toàn bằng nhựa là 
Rác cháy được

Mang đến trực tiếp

Loại bị dây bẩn là Rác cháy được

Loại quá 1m là Rác cỡ lớn

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Thấm vào vải hoặc giấy hoặc làm 
cứng bằng chất làm đông cứng

Đổ nước bên trong ra

Nếu bằng nhựa là Rác cháy được
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Bảng xem nhanh phân loại rác

* Hãy vứt những loại không cho vừa vào túi quy định hoặc thùng thu gom vào loại Rác cỡ lớn.

● Bảng này ghi các ví dụ thông thường. Xin hãy lưu ý rằng dù cùng loại vật phẩm giống nhau nhưng có thể phân loại khác nhau tùy thuộc 
      vào kích cỡ và chất liệu.
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Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý) Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý)

Quần tất 

Màng bọc

Ống hút

Ván trượt tuyết

Dát phản Sunoko (bằng nhựa)

Dát phản Sunoko (bằng gỗ)

Giày đinh

Loa

Miếng bọt biển

Than củi

Băng vệ sinh

Lò sưởi dầu, quạt sưởi

Bơm dầu

Xà phòng

Tấm thạch cao

Thìa đo chất tẩy rửa

Hộp đựng chất tẩy rửa (hộp giấy)

Cành cây tỉa

Quạt

Chậu rửa mặt

Ống nhòm

Máy hút bụi

Ghế sopha

Cặp nhiệt độ (điện tử)

Cân sức khỏe

Rác nhà bếp (rác thực phẩm)

Lốp xe

Lốp xe (xe một bánh)

Tấm phát điện năng lượng mặt trời

Khăn mặt

Kéo cắt cành cây trên cao

Chiếu tatami

Bàn chơi bóng bàn

Hộp đựng trứng (bằng nhựa)

Hộp đựng trứng (bằng giấy)

Chậu rửa mặt (bằng nhựa)

Tủ tansu

Quả tạ (bằng kim loại)

Bàn chải Tawashi

Bìa các tông

Dây xích

Dây xích (bằng kim loại)

Quả địa cầu

Ghế trẻ em ngồi ô tô

Bát

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cháy được

Thành phố không thể xử lý

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Thành phố không thể xử lý

Rác cháy được

Thành phố không thể xử lý

Các loại vải

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Nhựa phế thải

Giấy vụn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Rác cháy được

Bìa các tông

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Nếu thải ra từ cơ sở kinh doanh 
là Chất thải công nghiệp

Nếu đinh ở đế bằng kim loại 
là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rút dầu hỏa, tháo pin

Tháo pin

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Loại cho vừa vào túi quy định

Cặp nhiệt độ thủy ngân là 
Các loại rác tái chế khác

Vắt nước

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Nhờ công ty chuyên xử lý 
chất thải công nghiệp

Tự mang đến tối đa là 8 tấm / ngày

Loại to là Rác cỡ lớn

Phấn viết

Dao đục đẽo

Xẻng hót rác (bằng nhựa)

Miếng giữ nhiệt dùng một lần

Bàn học

Cần câu

Cuốc chim

Đầu chạy đĩa DVD, CD

DVD, CD

Bàn

Máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video

Tivi

Kệ tivi

Thảm điện

Kotatsu điện

Dây điện

Đèn bàn

Bình đun nước điện

Chăn điện

Bóng đèn (trừ đèn LED)

Bóng đèn (LED)

Lò vi sóng 

Kính thiên văn

Máy tính toán

Khung lều (cắm trại) (bằng kim loại)

Mái lều (cắm trại)

Chuột khởi động đèn tuýp (tắc te)

Bàn chải đánh răng điện

Dầu rán

Điện thoại

Danh bạ điện thoại

Lò nướng bánh mì

Đá mài

Lõi giấy vệ sinh

Bàn chải rửa bồn vệ sinh

Gốm sứ

Dây đồng

Bơm dầu hỏa

Đồng hồ

Tôn

Nồi đất nung

Máy sấy tóc

Hộp thiếc đựng sơn

Khay (loại màu trắng)

Cúp, khiên giải thưởng

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Tái chế thiết bị điện gia dụng

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)
Các loại rác tái chế khác 
(Đèn huỳnh quang)

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cháy được
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Tạp chí

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ
Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)
Giấy vụn

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Các kim loại khác

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)
Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Khay trắng

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

　
Bọc trong giấy báo hoặc vải

Đối tượng tái chế thiết bị 
điện gia dụng *Xem trang 22

Phần dây là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Cắt nhỏ khoảng 60 cm và 
vứt vào loại Rác cháy được

Thấm vào vải hoặc giấy hoặc làm 
cứng bằng chất làm đông cứng　
　
Tháo pin

Đổ hết bên trong ra

Bảng xem nhanh phân loại rác

* Hãy vứt những loại không cho vừa vào túi quy định hoặc thùng thu gom vào loại Rác cỡ lớn.

● Bảng này ghi các ví dụ thông thường. Xin hãy lưu ý rằng dù cùng loại vật phẩm giống nhau nhưng có thể phân loại khác nhau tùy thuộc 
      vào kích cỡ và chất liệu.
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Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý) Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý)

Chậu trồng cây con

Ủng

Nồi

Giường hai tầng

Búp bê

Thú nhồi bông

Cát vệ sinh cho mèo

Đất sét

Máy tính xách tay

Bạt trải nông nghiệp

Bếp nướng BBQ

Kèn harmonica

Tro đốt

Xe máy

Bia mộ

Bưu thiếp

Xô (bằng nhựa)

Kéo

Thang

Tấm lót chân nhà tắm

Tấm lót chân nhà tắm (bằng đất tảo cát)

Máy tính cá nhân (thân máy)

Máy tính cá nhân (màn hình)

Máy in dùng cho máy tính cá nhân

Bàn để máy tính

Đồ lót

Ống phụt khói

Ắc quy (ô tô, xe máy, v.v.)

Gậy bóng chày (bằng kim loại)

Gậy bóng chày (bằng gỗ)

Xốp

Pháo hoa

Bàn chải đánh răng

Các loại dao

Dây kim loại

Mắc áo lõi kim loại

Lò sưởi halogen

Mắc áo (bằng gỗ, nhựa)

Túi xách tay

Búa

Dây đai nhựa PP

Đàn piano

Viên bi

Máy quay video

Băng video

Nhựa phế thải

Rác cháy được

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Thành phố không thể xử lý

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác chôn lấp

Thành phố không thể xử lý

Thành phố không thể xử lý

Giấy vụn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Các loại vải

Thành phố không thể xử lý

Thành phố không thể xử lý

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Xốp

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cháy được

Các kim loại khác

Rác cháy được

Thành phố không thể xử lý

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Loại bị dây bẩn là Rác cháy được

Nếu bằng gốm sứ là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Mang đến trực tiếp

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Bán lại cho công ty thu mua, 
hỏi cửa hàng nơi đã mua
Bưu thiếp ép dính là Rác cháy được

Loại xách tay là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Loại đồ chơi (nhựa) là Rác cháy được

Nếu bị dây bẩn là Rác cháy được

Ngâm trong nước để tránh bắt lửa

Nếu thải ra từ cơ sở kinh doanh
là Chất thải công nghiệp

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Vòi nhựa vinyl

Chai thủy tinh (loại đựng thực phẩm)

Nắp chai thủy tinh (bằng kim loại)

Dây câu bình ắc quy ô tô

Bể bơi (dành cho trẻ em)

Quạt sưởi

Khóa kéo

Phim ảnh

Phong bì

Dĩa (bằng kim loại)

Cửa ngăn fusuma

Bàn thờ phật

Chăn

Máy sấy chăn

Chảo

Rèm cuốn

Bộ xà tập thể dục

Mô hình nhựa

Xích đu (dành cho trẻ em)

Chậu trồng cây cỡ lớn (bằng nhựa)

Máy in

Tấm bạt màu xanh

Gạch khối

Ghế buồng tắm

Nắp bồn tắm

Văn phòng phẩm (bằng nhựa)

Chặn giấy

Keo xịt tóc

Giường (trừ phần nệm)

Nắp chai nhựa PET

Tai nghe

Xe đẩy em bé

Giường em bé

Thắt lưng

Mũ bảo hiểm

Lon đựng sơn rỗng

Hộp cơm (bằng nhựa)

Hộp cơm (cửa hàng tiện lợi, v.v.)

Dao làm bếp

Cuộn vòi phun

Bồn vệ sinh di động

Bóng (bóng chày, bóng mềm, bóng gôn)

Bóng bowling

Chất giữ nhiệt

Xe tập đi (dành cho trẻ em)

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh

Các kim loại khác

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Rác cháy được

Giấy vụn

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Thành phố không thể xử lý

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác chôn lấp

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Các kim loại khác

Các kim loại khác

Rác cỡ lớn

Nhựa phế thải

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cháy được

Các kim loại khác

Rác cháy được

Nhựa phế thải

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Thành phố không thể xử lý

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Cắt nhỏ khoảng 60 cm

Hãy chia theo màu trước khi vứt

Rút dầu hỏa ra

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Cắt nhỏ khoảng 60 cm
Mang đến trực tiếp tối đa 
khoảng 50 kg / ngày　
Loại bằng kim loại là Các kim loại khác

Sử dụng hết bên trong

Phần đầu khóa là Các kim loại khác

Loại phủ toàn mặt là Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Sử dụng hết bên trong

Loại bị dây bẩn là Rác cháy được　
Loại bằng kim loại là Các kim loại khác　
Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Bảng xem nhanh phân loại rác

* Hãy vứt những loại không cho vừa vào túi quy định hoặc thùng thu gom vào loại Rác cỡ lớn.
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● Bảng này ghi các ví dụ thông thường. Xin hãy lưu ý rằng dù cùng loại vật phẩm giống nhau nhưng có thể phân loại khác nhau tùy thuộc 
      vào kích cỡ và chất liệu.
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Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý) Loại rác (hạng mục) Phân loại Điều kiện xử lý (cách xử lý)

Pin cúc

Bình nước nóng

Thảm nóng

Hotplate

Bình sữa trẻ em (bằng thủy tinh chịu nhiệt)

Tấm dạng sóng polycarbonate

Can nhựa (can đựng dầu hỏa)

Can nhựa

Chất giữ lạnh

Sách

Giá sách

Gối

Máy massage

Máy massage (loại ghế)

Diêm

Nệm (có lò xo)

Nệm (không lò xo)

Micro

Thớt

Chai thủy tinh đựng sơn móng

Tuýp và nắp tuýp mayonnaise

Bút máy

Máy xay

Máy may

Bộ dàn âm thanh nhỏ

Lon thiếc đựng sữa bột

Mũ rơm

Lồng côn trùng, hộp nuôi côn trùng

Vỉ hấp (bằng kim loại)

Vỉ hấp (bằng gỗ, nhựa)

Kính lúp

Kính mắt

Đồng hồ báo thức

Dây đo, thước dây

Máy đếm nhịp

Chăn mofu

Than củi

Máy giã bánh dày

Thước (kim loại)

Thước (bằng gỗ, nhựa)

Thanh phơi quần áo, giá phơi quần áo

Ấm đun nước

Dũa (bằng kim loại)

Hòm thư (bằng nhựa)

Yukata

Thành phố không thể xử lý

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ
Các loại chai thủy tinh 
(Các loại chai khác)

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được

Tạp chí

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được
Các loại chai thủy tinh 
(Các loại chai khác)

Nhựa phế thải

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các loại kim loại

Rác cháy được

Rác cháy được

Các loại kim loại khác

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các loại vải

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Các loại kim loại khác

Rác cháy được

Rác cỡ lớn

Các loại kim loại khác

Các loại kim loại khác

Rác cháy được

Các loại vải

Hỏi cửa hàng nơi đã mua

Làm rỗng bên trong

Ngâm trong nước để tránh bắt lửa

Tháo nắp

Loại bị dây bẩn là Rác cháy được

Hãy kiểm tra nhãn mác

Dũa bằng giấy là Rác cháy được

Loại bằng kim loại là Các kim loại khác

Tách trà

Quần áo

Tủ quần áo

Mành yoshizu

Bật lửa (dùng một lần)

Vợt (quần vợt, cầu lông)

Radio, radio cassette

Chai đựng Ramune

Balo tiểu học

Máy cuộn dây

Điều khiển

Balo

Kính lúp

Tủ lạnh, tủ đông

Đĩa than

Biên lai

Túi mua sắm

Gạch nung

Kệ để lò vi sóng

Giày patin

Tủ khóa locker

Giường gác xép

Máy xử lý văn bản

Đũa dùng một lần

Chai thủy tinh vỡ

Các loại chai thủy tinh
(Các loại chai khác)

Các loại vải

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Các loại chai thủy tinh 
(Các loại chai khác)

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Tái chế thiết bị điện gia dụng

Rác cháy được

Rác cháy được

Nhựa phế thải

Rác chôn lấp

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cỡ lớn

Rác cỡ lớn

Rác hỗn hợp cỡ nhỏ

Rác cháy được

Các loại chai thủy tinh 

Sử dụng hết bên trong

Tháo dây câu và vứt vào 
loại Rác cháy được

Đối tượng tái chế thiết bị điện 
gia dụng *Xem trang 22

Mang đến trực tiếp tối đa 
khoảng 30 kg / ngày

Hãy chia theo màu trước khi vứt

Bảng xem nhanh phân loại rác

* Hãy vứt những loại không cho vừa vào túi quy định hoặc thùng thu gom vào loại Rác cỡ lớn.

● Bảng này ghi các ví dụ thông thường. Xin hãy lưu ý rằng dù cùng loại vật phẩm giống nhau nhưng có thể phân loại khác nhau tùy thuộc 
      vào kích cỡ và chất liệu.



Nơi liên hệ về rác
Ban phụ trách Vệ sinh, Phòng Môi trường, 
Trụ sở hành chính Thành phố Bizen   64-1821   


