
Cách phân loại và cách vứt rác ở gia đìnhTúi rác chỉ định của thành phố Usa
Cỡ lớn 300 Yên, cỡ nhỏ 200 Yên (loại nào cũng gồm 10 cái)

Bảng phân loại rác
 (Năm 2018)

Thu gom
 định kỳ

Cho đến 8h30 của ngày chỉ định, 
đúng vị trí quy định của khu vự

c

Rác cháy được

Túi rác chỉ định của 
thành phố Usa

(sau khi đã loại bỏ kỹ nước)●Rác tươi 
Trường hợp mua máy xử lý rác 
tươi sẽ nhận được tiền trợ cấp

●Miếng dán làm ấm 
Kairo đã dùng, túi 
hút ẩm

 (giầy, túi xách…)● Cao su, các sản phẩm bằng da
Linh kiện kim loại có thể tháo ra được thì vứt vào rác không cháy được

 (sau khi đã loại bỏ chất thải)
● Tã bỉm

● Các hộp đựng bằng nhựa

● CD / Băng Video 
/ Băng Caset

 (loại bỏ hết chất đựng bên trong)
● Can nhựa

● Thùng xốp

● Cành cây, lá rụng
Chiều dài dưới 50 cm, đường kính dưới 
6 cm, cho phép một lần tối đa 3bao

Cấm đốt rác ngoài trời

Rác không cháy được

Túi rác chỉ định của 
thành phố Usa

Bình ga, bình xịt phải 
dùng hêt hoàn toàn, đục 
lỗ cho to và rõ ràng.

(Nắp thì tháo ra vứt 
vào rác cháy được)

●Ô dù

●Bật lửa tuyệt đối 
phải dùng cho hết

●Hộp đựng thức ăn của vật nuôi
●Những loại chai lọ đựng gia vị, 

dầu đã bẩn

●Giấy thiếc, giấy nhôm ●Bóng đèn

Lọ mỹ phẩm

● Các loại cốc, ấm, đĩa, gạt tàn

Những vật bị vỡ như 
bóng đèn vỡ, vật có lưỡi 
sắc, kính cần viết rõ

Rác không cháy được tập hợp 
cho vào túi rác chỉ định

●Các thiết bị điện gia dụng nhỏ ngoài 
những thiết bị nằm trong đối tượng Luật 
Tái chế Thiết bị Gia dụng Tháo pin ra

Lò sưởi, quạt sưởi hãy 
cho vào rác cỡ lớn

Rác tài nguyên

Cho vào túi nilon trong suốt 
hoặc mờ
Các loại giấy báo cũ có thể 
buộc lại bằng dây
Tuy nhiên vào thời tiết mưa 
thì phải cho vào trong túi

Lọ, chai nhựa
Chai rượu, chai 
bia thì trả lại 
cho cửa hàng ● Lọ đựng thực phẩm, 

gia vị, đồ uống

● Chai nhựa

Những vật có ký hiệu này

“Nắp”
Các loại sản phẩm nhựa cho vào “Rác cháy được”
Các loại kim loại cho vào  “Rác không cháy được”
Cũng có nhóm tình nguyện tiến hành đi thu các loại sản phẩm nhựa

Các loại hộp đựng có gắn mác sản phẩm nhựa 
cho vào  “Rác cháy được”

Phần bên trong 

nhất định phải 

rửa qua nước

Những loại có thể làm 
bẹp thì hãy làm bẹp

Loại bỏ chất 
đựng bên trong

Lon

Lon nhôm

Phân bao riêng biệt

Những loại có 
ký hiệu này

Những loại có 
ký hiệu này

● Lon bia ● Lon nước ngọt

Lon bằng thép
● Lon nước ngọt

●Hộp trà, hộp bánh kẹo,
 đồ hộp, bình vận chuyển sữa

Can dầu, cái loại can đã bẩn 
cho vào Rác không cháy được

Giấy
cũ

Báo, tờ rơi
(Cho vào cùng túi)

Tạp chí, giấy vụn
(Cho vào cùng túi)

● Sách, cuốn catalô, vở
●Giấy copy
● Túi giấy, hộp giấy
●Giấy gói

Thùng carton
Loại bỏ những dị vật như 
kim loại (kim ghim), giấy 
bóng kính, băng keo dán

Đ
iểm

 thu gom

Hộp đựng 
bằng giấy

Có ký hiệu này là dấu hiệu
●Hộp sữa (Trên 500ml))
●Hộp rượu

①  Rửa ②  Mở ra ③  Làm khô
Mặt bên trong là nhôm thì phải bóc ra, 
cắt phần miệng rót bằng nhựa

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

Dầu có thể thu gom
Các loại dầu thực vật như dầu hạt cải, dầu 
đậu nành, dầu hướng dương,dầu vừng, 
dầu hoa rum....
(chưa sử dụng, còn hạn sử dụng cũng được)

Dầu không thể thu gom
Bơ, bơ thực vật, mỡ bò, mỡ lợn, dầu dừa

Cho vào hộp đựng có nắp để không bị đổ (bỏ vào khoảng 8 phần của hộp)

Pin khô
 (Pin sử dụng một lần)

●Pin kiềm Mangan
●Pin Oxyride
●Pin Alkaline
●Pin hình nút áo

Pin sạc loại nhỏ
Cách điện bằng cách dùng băng dính dán phần 
đầu mép vật có ký hiệunhư hình bên phải

Pin Nikado Pin Niken Mental Hydride Pin Lithium Ion

Đèn huỳnh quang
Đèn hình vòng tròn

Đèn ống thẳng

Chú ý không để vỡ
Các bóng đèn bị vỡ, ngoài đèn huỳnh quang ra thì hãy vứt vào  
“Rác không cháy được”

Địa điểm đặt thùng thu gom

●Văn phòng Tòa thị chính
(phía bên trái cổng chính)

● Phía sau Ajimu shisho
● Phía trước Innai shisho
● Phía trước Trung tâm 

cộng đồng thành phố 
Yokkaichi

●Địa điểm Nagasu 
Shucchosho

●Địa điểm  Usa Shucchosho 
cũ

Các địa điểm khác
Đặt tại các khu vực trường tiểu 
học trong thành phố

Mục thu gom đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
□Máy ảnh kỹ thuật số

□Máy nghe nhạc di 
động

□Tivi, hệ thống định 
vị di động

□Kim từ điển, sổ tay

□Điều khiển từ xa

□Máy điện thoại

□Máy quay video

□Radio di động

□Máy chơi game cỡ 
nhỏ

□Máy tính cầm tay

□Điện thoại di động

□Dây điện

Địa điểm đặt thùng thu gom
●Sảnh tầng 2 Tòa thị chính thành phố Usa

●Sảnh tầng 1 Ajimu shisho

●Sảnh tầng 1 Innai shisho

●Sảnh Nagasu shucchosho

●Sảnh Yokkaichi shucchosho

●

●

●

●

●

Khay màu trắng
Ký hiệu này là 
dấu hiệu
Giới hạn khay màu trắng 
cả mặt trước và mặt sau

Đặt tại khu vực trường tiểu 
học trong thành phố

×Những vật dụng không thể thu gom
×Khay đang bị bẩn 　×Thùng xốp　 ×Vật có màu
×Hộp đựng bằng nhựa　 ×Hộp đựng các loại sợi như mì 　×Hộp đựng natto

Thu gom
 đặc biệt

(năm
 1 lần)

Rác cỡ to

Những vật dụng 
không thể bỏ vào 
túi rác chỉ định

Ngày tiến hành tùy vào từng khu sẽ khác nhau
Chi tiết sẽ được thông báo tại tờ rơi

(Hãy tháo pin ra)

Quạt sưởi, lò sưởi bằng dầu, 
đổ hết dầu ra rồi hãy vứt

● Lò vi sóng

●Đồ gia dụng

● Chăn

●Xe đạp,
 xe ba bánh

● Thảm (điện), / 
thảm vải

● Tấm tôn

●Bếp gas

Trường hợp xử lý gấp thì hãy gọi cho đơn 
vị xử lý được cấp phép dưới đây (mất phí)
Công ty cổ phần Kyoei Nishiohori 

☎ 0978-38-4151
Công ty TNHH Maruyo Nagasu    

☎ 0978-38-4668
Công ty TNHH Nakaurakinzoku Takasagoshinden 

☎ 0978-38-2658

Loại rác m
à thành phố 

không thể thu gom
 đư

ợ
c

Những vật 
khó xử lý

Những loại rác dưới đây là những loại rác không thể xử lý tại nơi xử lý rác
không cháy. Hãy thảo luận với nơi bán và đơn vị chuyên môn

●Các loại dược phẩm nguy hiểm 
như: sơn, chất dung môi, dầu 
thải loại,thuốc sâu, thuốc độc…

●Xe máy

●Bánh xe, ác qui

●Bình chữa cháy, 
bình khí ga

●Bao nilon dùng trong nông nghiệp  (sử dụng để trồng lúa)

●Khay trồng cây giống

● Gạch ● Ngói ● Bê tông khối
● Chiếu tatami ● Tấm tôn xi măng
● Thạch cao

Những vật dụng 
nằm trong mục của 
luật tái chế đồ điện 
gia dụng ● Tivi (bao gồm điều hòa phía bên ngoài nhà)

●Điều hòa 

● Tủ đông
● Tủ lạnh

●Máy giặt
●Máy sấy quần áo

Theo luật tái chế đồ điện gia dụng thì không thể xử lý như rác thông thường
Trường hợp xử lý hãy yêu cầu cửa hàng, nơi bán lấy lại
Phải trả phí tái chế và tiền vận chuyển thu gom (ngoài những trường hợp này ra thì hãy liên hệ để thảo luận)

Về phí tái chế, tùy vào vật dụng và kích cỡ chi phí sẽ khác nhau nên hãy chú ý

Máy tính xách tay
Trường hợp xử lý máy tính xách tay, hãy đăng ký thu gom với nhà sản xuất máy tính 
mà đang sử dụng (Truy cập vào trang web hoặc gọi điện đến nhà sản xuất)
Trường hợp máy tính tự chế tạo hoặc không rõ nhà sản xuất hãy liên hệ với  “Hiệp hội 
xúc tiến máy tính 3R” ☎  03-5282-7685

Phải trả  “Phí thu gom và tái chế”
Tuy nhiên, đối với máy tính có ký hiệu như phía bên phải, thì trong giá bán đã 
bao gồm phí thu gom và tái chế nên không cần phải trả khi đăng ký thu gom

Rác của các ngành 
nghề kinh doanh

Đối với rác của các ngành nghề hoạt động như công trường, bệnh viện, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu, văn phòng.. thì tự doanh nghiệp phải có trách nhiệm xử 
lý rác dựa theo quy định. (Liên quan đến xử lý các vật dụng vứt đi hoặc vệ sinh quy định tại Mục 1,Điều 3 của Luật)
Yêu cầu đơn vị chuyên thu gom hoặc tự mình mang đến nơi xử lý (Chi tiết cụ thể hãy xác nhận trên trang web của thành phố)

Trường hợp rác gia đình trực tiếp mang đến

●Rác cháy được
Trung tâm xử lý rác (KOUKE) ☎ 33-2233

●Rác không cháy được, lon, chai

●Rác cháy được ●Rác không cháy được, lon, chai

Địa điểm xử lý rác không cháy ☎ 44-1888

Phải liên lạc trước đến số điện thoại viết phía bên trái
<Thời gian tiếp nhận> Ngày thường 8:30 ~ 12:15;13:00 ~ 16:00
<Phí xử dụng thiết bị> Dưới 20kg là 80 yên (cứ mỗi 20kg sẽ cộng thêm 80 yên)

Không cần sử dụng túi rác chỉ định
Phân loại lon, chai cẩn thận, tuân theo chỉ thị của người quản lý

Tòa thị chính thành phố Usa  Bộ phận xúc tiến tái chế Phòng môi trường và cuộc sống  ☎32-1111 (CHÍNH)
　

☎ 27-8133 (MÁY LẺ)


