ベトナム語

◆ Cách phân loại và vứt rác ◆
◆ Vứt rác muộn nhất là 8:30 sáng ◆

Rác cháy được thì thu gom vào thứ hai và thứ năm trong
tuần (ở nơi thu gom rác cháy được)
●Bỏ vào túi chuyên dụng cho rác cháy được

Bao bì đồ đựng bằng nhựa được thu gom vào thứ sáu trong tuần
(ở nơi thu gom rác tái chế)

Rác tươi thì hãy làm ráo nước đi.

●Bỏ vào túi chuyên dụng cho rác tái chế

Những thứ có dấu
này là đối tượng

Hãy làm cho ráo nước đi

Cỏ, lá rụng
富士市指定
燃えるごみ専用

Rác tươi

Giấy bẩn
Khăn giấy

Sản phẩm nhựa mà không
phải là bao bì đồ đựng

Đồ đựng mì cốc

富士市指定
資源物専用

Băng cassette,
CD, đĩa than

Khay

Chai lọ

Túi nylon

Nắp

Những thứ đã bị bẩn thì vứt làm rác cháy được
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Giấy cũ thì thu gom vào thứ 7 của tuần thứ
●Báo
(bao gồm cả tời rơi gấp trong đó)

●Tạp chí
(tạp chí hàng tuần, sách, v.v.)

trong tháng (ở nơi thu gom rác tái chế)
●Các loại giấy khác

●Chai nước uống bằng giấy
(sữa hay nước trái cây v.v)

●Bìa cứng

Hộp giấy (bánh kẹo, khăn giấy, v.v),
bưu thiếp, phong bì, cốc giấy,
tập quảng cáo

富士市指定
資源物専用

Giấy cũ thì buộc bằng dây giấy riêng theo loại

Bỏ các loại giấy khác vào túi giấy hoặc trong túi chuyên dụng cho rác tái chế

tư

Rác tái chế / rác chôn thì thu gom vào thứ

trong tuần (ở nơi thu gom rác tái chế)

Chai lọ / chai PET thì thu gom vào tuần thứ
Thu gom bằng thùng đựng
(bỏ vào tối đa đầy 8 phần thùng)

●Chai lọ (lấy nắp và rửa bên trong)

trong tháng
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●Chai PET (thu gom đồ có gắn dấu PET 1)
・Sau khi rửa và làm khô, thì đạp bẹp
・Nắp và nhãn thì hãy tháo ra và vứt cùng
bao bì đồ đựng bằng nhựa
・Thu gom bằng túi lưới

Rác chôn thì thu gom vào tuần thứ
●Rác cỡ lớn

Đệm lò xo, xe đẩy em bé,
đồ nội thất, v.v

●Đồ điện gia dụng
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trong tháng
●Đèn huỳnh quang

●Rác chôn

Dao, ván trượt tuyết, chai lọ mỹ phẩm
Dao kéo, thủy tinh hay đồ gốm đã vỡ thì bọc bằng giấy,
ghi rõ bên trong và bỏ vào trong túi trong suốt.
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Lon, kim loại thì thu gom vào tuần thứ
●Bỏ lon vào túi chuyên dụng cho rác tái chế

Lon thì không
làm bẹp

Lon thì rửa

Gói bằng giấy hoặc bỏ
vào hộp khi mua

trong tháng
Lò nướng

Lò vi sóng
Bếp ga

Xe đạp

Lon thực phẩm

Nồi kim loại

Móc áo kim loại

Quần áo và chăn đệm thu gom vào tuần thứ
●Bỏ vào túi chuyên dụng cho rác tái chế và vứt
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Quạt sưởi (lấy nhiên liệu đi, và bỏ pin ra)

trong tháng

●Để nguyên như vậy và cho ra nơi
thu gom rác tái chế

●Quần áo thì giặt và phơi
khô rồi vứt

Chăn đệm, chăn mỏng
(buộc bằng dây để vứt)
富士市指定
資源物専用

Những đồ này không được thu gom giống
như quần áo (vứt làm rác cháy được)
Quần áo quá bẩn
Gối, đệm ngồi, gối ôm, thảm

Quần áo (áo phông, vải lông cừu, quần dài, áo len, v.v.), khăn lau

Hãy bỏ rác cháy được, lon, bao bì đồ
đựng bằng nhựa vào túi được chỉ định.

富士市指定
燃えるごみ専用

Bỏ vào lon màu đỏ

●Rác kim loại (không bỏ vào túi được chỉ định)

Lon bình xịt
thì bắt buộc
dùng hết ruột
và nhả khí ra
(làm thủng lỗ)

富士市指定
資源物専用

Nhôm, sắt

●Pin khô

Những đồ làm bằng 80% trở lên là kim
loại thì vứt cùng với rác kim loại

富士市指定
資源物専用

・Túi được chỉ định thì có thể mua ở
siêu thị hay home center
・Không trộn lẫn lon và bao bì đồ đựng
bằng nhựa

Giày (đồ có đủ trái và phải)

Túi, thắt lưng, mũ

Những đồ không
được mang đến,
không được thu gom
Tivi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, điều hòa,
máy sấy quần áo, máy tính cá nhân, đá,
đất, cát, lốp xe, bình cứu hỏa, dầu của ô
tô hay xe máy, hóa chất, pin, đàn piano,
xe máy, két sắt chịu lửa, phụ tùng xe hơi,
phế liệu xây dựng

Rác chuyển nhà /
rác lượng lớn
Trường hợp mang đến, hãy liên lạc
trước với Trung tâm làm sạch môi
trường (miễn phí)
Những đồ của công ty chuyển nhà thì chỉ
chấp nhận rác cháy được và có tính phí

Thắc mắc xi liên hệ:
Trung tâm làm sạch môi trường
Điện thoại 0545-35-0081
Ban Đối sách chất thải
Điện thoại 0545-55-2769, 0545-55-2770

Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của

Ban Đối sách chất thải.

Khi vứt, nếu trời mưa thì đừng vứt nữa

Cách xử lý Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt,
máy sấy quần áo, điều hòa
6 đồ điện gia dụng ghi trên thì hãy trả tiền tái chế và xử lý bằng
một trong các cách sau:
Mang đến Shinohara Sangyo (mất phí tái chế)
Địa chỉ
2608-43, Nakazato Fuji-shi
Số điện thoại
0545-32-2160
Để cửa hàng nơi đã mua xử lý (mất phí vận chuyển và phí tái chế)

★Giờ làm việc của Trung tâm làm sạch môi trường★

Thứ Hai ~ Thứ Sáu:

8:30 ~ 12:00
13:00 ~ 16:00
Thứ bảy: 8:30 ~ 11:00
※Nếu có lượng rác lớn, hãy dành nhiều thời gian trừ hao để mang đến.
※Ngày nghỉ tết (đầu năm cuối năm) và chủ nhật thì nghỉ làm.

・Khi bạn muốn yêu cầu thu gom / vận
chuyển rác
・Khi bạn muốn xử lý rác hệ kinh doanh
《Nơi tư vấn》
Hợp tác xã chất thải thông thường của thành
phố Fuji
Điện thoại: 0545-72-5353 （Mất cước phí）

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0701/fmervo0000000zbx.html
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