
Phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình

Rác thải sinh học Bao bì/hộp nhựaRác cháy được Chai, lon, chai nhựa PET Giấy/vải Rác không cháy được Chất thải nguy hại

Gỡ nhãn dán/nắp Gỡ nắp

(Lon, lon lớn đựng các sản phẩm 
 như sữa bột, ô dù, xoong nồi,
 ấm đun nước, v.v.)      

(bao gồm cả pin
 điện thoại di động)

(Không vượt 
  quá 50 cm)

(Gói lại bằng giấy
 và ghi rõ "刃物 " 
("Hamono": Vật sắc nhọn).)

(Xả hết nước thừa.)
Chiều dài: không quá 50 cm

Độ dày: 
không quá 10 cm

Đường kính:
không quá 30 cm

Sử dụng sợi gai dầu hoặc 
dây bện bằng giấy để 
để bó lại thành các bó có 
đường kính không quá 30 cm.
(Không được sử dụng dây nhựa.)

Sẽ được một xe khác thu gom hai lần vào ngày thu gom.
Lần thu gom thứ 1 Lần thu gom thứ 1Lần thu gom thứ 2 Lần thu gom thứ 2

* Ở Nhật Bản, các ngày trong tuần và địa điểm thu gom rác có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực của bạn.
* Hãy phân loại và tái chế rác đúng cách để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng địa phương của bạn.
* Phân loại rác và đổ vào nơi quy định từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng trong ngày thu gom.

Thức ăn thừa

Bao bì nhựa

Khay nhựa Nhãn dán/nắp

Thân cây, cành cây hoặc
 lá cây dư ra sau khi cắt tỉa

Báo chí và tờ rơi Tạp chí/sách
Hộp rỗng/giấy bọc
Hộp sữa, v.v.

Chai và lon
Chỉ đồ uống

Chai nhựa PET
Chỉ đồ uống và gia vị

Vải/quần áoBìa cứng

Xốp
Tã dùng một lần, 
bọt biển, 
da, cao su

Bỏ vào túi rác 
và đem đi thu gom.

Bỏ vào túi rác 
và đem đi thu gom.

Bỏ vào túi rác 
và đem đi thu gom.

Cho ①, ②, ③, ④, và ⑤ vào 
các túi rác riêng, 
rồi đem đi thu gom.

Gốm sứ

Vật dụng kim loại

Đồ thủy tinh ② Ắc quy

Đã ra mắt ứng dụng về tái chế và phân loại rác thải 
trên điện thoại thông minh cho Thành phố Oyama.

Đã ra mắt ứng dụng về tái chế và phân loại rác thải 
trên điện thoại thông minh cho Thành phố Oyama.

Đã ra mắt ứng dụng về tái chế và phân loại rác thải 
trên điện thoại thông minh cho Thành phố Oyama.

Đã ra mắt ứng dụng về tái chế và phân loại rác thải 
trên điện thoại thông minh cho Thành phố Oyama.

Ứng dụng này giúp bạn kiểm
tra thông tin về phân loại rác
và ngày thu gom rác từ điện
thoại thông minh của mình.

™ (Sanaru)

① Đèn huỳnh
　 quang

④ Bật lửa ⑤ Thiết bị gia 
　dụng nhỏ

③ Bình xịt và bình gas nấu ăn

* Các vật dụng có kích thước 
   từ 50 cm trở lên nhưng có 
  thể được đem đến các địa
  điểm thu gom đã quy định.
Xe đạp

Bếp gas

Vật sắc nhọn

(Đính kèm ghi
 chú ghi rõ 
"不要” ("Fuyou": Không cần thiết).)

(Chỉ chấp nhận loại bếp gas dương.)

(Trống)

(Trống)

Các sản phẩm 
nhựa không có ký 
hiệu này:

Đồ nhựa có dấu ở bên
trái
Hộp đựng và bao bì 

Đóng gói chắc chắn bằng cách buộc 
dây ở cả hai đầu, rồi để ra chỗ chờ thu gom.
* Vào những ngày mưa, hãy giữ loại 
  rác này khô ráo bằng cách dùng túi ni
  lông phủ lên trên.

Không bỏ vào túi;
Bỏ chai nhựa PET vào giỏ 
màu lam.
Bỏ chai và lon vào giỏ 
màu vàng.

Mỗi tuần hai lần Mỗi tuần một lầnMỗi tháng một lần Mỗi tháng một lầnMỗi tháng hai lầnMỗi tháng hai lầnMỗi tháng một lần

Rác quá khổ Đồ khó thải bỏ
Ti vi, máy lạnh,

tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo

Lưu ý: Túi đựng rác phải trong suốt hoặc trắng mờ và dung tích không quá 45 lít.
◎Các thắc mắc liên quan đến xử lý rác thải 
　(Ban Môi trường Địa phương Thành phố Oyama)
●Các thắc mắc về phân loại và thu gom rác, đặt lịch thu gom rác quá khổ và các vấn đề liên quan đến rác thải khác.
　Văn phòng Quản lý Giảm thiểu Rác thải: SĐT 0285-22-9286 (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)　
* Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi nói tiếng Nhật, vui lòng liên hệ với TRUNG TÂM HỖTRỢ CHUNG
   VỀ HỘI NHẬP ĐA VĂN HÓA THÀNH PHỐ OYMAHA (SĐT 0285-22-9439).　
* Để biết thêm chi tiết về phân loại rác thải, vui lòng tham khảo trang web chính thức củaThành phố Oyama:
  (http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/20/)
　(Hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn, tiếng Trung)
* Không được vứt các loại rác thải không phải là rác thải sinh hoạt tại các điểm thu gom. Vui lòng sử dụng dịch 
vụ của công ty xử lý chất thải địa phương.

◎Các thắc mắc liên quan đến việc trực tiếp mang rác thải đến các cơ sở xử lý 
　(Mang rác quá khổ hoặc số lượng lớn, v.v.) 
* Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi nói tiếng Nhật, vui lòng liên hệ với TRUNG TÂM HỖ
  TRỢ CHUNG VỀ HỘI NHẬP ĐA VĂN HÓA THÀNH PHỐ OYMAHA (SĐT 0285-22-9439).
　Trung tâm Vệ sinh miền Trung (Rác cháy được, rác không chạy được, giấy/vải, 
　rác quá khổ (nệm futon/chiếu tatami)) SĐT 0285-24-3194
　Trung tâm Vệ sinh Nanbu (Hộp/bao bì nhựa, rác thải sinh học) SĐT 0280-33-3310
　Trung tâm Tái chế (Rác không cháy được, chai, lon, chai nhựa PET, chất thải nguy hại,
　 rác quá khổ (không bao gồm nệm futon và chiếu tatami)) SĐT 0285-39-8844　
* Mở cửa vào các ngày trong tuần (trừ ngày lễ) và ngày thứ Bảy thứ 2 và 4 trong tháng (kể cả ngày lễ) từ 8:30 sáng đến 11:30 
   sáng, 1:00 chiều đến 4:30 chiều

Rác không thể thu gom

* Không chấp nhận các vật dụng 
  có một cạnh dài từ 50 cm trở 
  lên tại các điểm thu gom. Trong 
  trường hợp này, vui lòng sử dụng 
  một trong các phương pháp xử lý sau:

Chi tiết phân loại

Điểm thu nhận

Liên hệ nơi mua hàng hoặc cửa hàng 
bán lẻ đồ điện tử để sắp xếp việc lấy 
hàng, hoặc mua phiếu tái chế thiết bị 
gia dụng tại bưu điện và vận chuyển 
đến điểm thu gom được quy định.

Vui lòng liên hệ nơi mua hàng hoặc 
công ty xử lý chất thải.

① Vận chuyển trực tiếp đến từng 
　 địa điểm xử lý chất thải (miễn phí) 
② Liên hệ với Ban Môi trường Địa
　 phương Thành phố Oyama và 
　đặt lịch để thu gom 
　(phí thu gom là 1.000 yên/vật dụng).

Xe máy, lốp xe cũ, bê tông, bình cứu 
hỏa, ắc quy, dầu nhớt thải, sơn, 
thuốc trừ sâu, vật liệu xây dựng, 
đàn piano, đá, cát, thiết bị y tế, v.v.

Bàn ghế, giường, v.v.


