
Rửa rạch ra phơi khô gom lại

Không quan tâm đến hình
dáng của hộp, lon hay chai kim loại

Giấy đã sử dụng

Rác cháy được Rác không cháy được Đồ dùng gia đình bằng kim loại, đồ điện gia dụng kích thước nhỏ

Thành phố Yamaguchi  Cách phân loại rác thải・rác tái sinh
※Chi tiết hãy xem trong “Cẩm nang phân loại rác”, “Lịch thu gom rác thải・rác tái sinh”

Báo 

Vứt theo cách nào
cũng được Nhất định tháo nắp trước khi vứt.

Trong suốt không mầu

Màu khác

Mầu nâu

◆Hãy rửa sạch bên trong 
chai・lọ đựng đồ ăn uống
◆Hãy sử dụng hết mỹ phẩm 

trong chai・lọ đựng mỹ 
phẩm

◆Hãy rửa sạch bên trong bằng nước
◆Không bỏ tàn thuốc lá vào bên trong hộp, lon, chai kim loại
◆Đừng làm bẹp
     (Như vậy sẽ không lọc ra được bằng máy đâu là nhôm đâu là thép)

Nắp chai・lọ làm bằng kim loại  hãy vứt 
vào nơi dành cho  "kim loại, thiết bị điện 
gia dụng kích thước nhỏ"

Nắp chai・lọ làm bằng nhựa hãy vứt vào 
nơi dành cho "đồ đựng làm từ nhựa"

① 

CHIPS

1 2 3

Nơi vứt rác được quản lý ở các khu vực (Hội tự trị...)
Không được vứt rác ở những nơi ngoài khu vực quản lý
Hãy kiểm tra ngày thu gom  rác, cách vứt rác đúng với từng loại rác…và vứt theo đúng quy định

Địa chỉ liên hệ về cách thức phân loại rác…
Số máy thông tin về rác
(Phòng xúc tiến lưu thông tài nguyên)

Số điện thoại 
chuyên dụng:

Mất phí xử lý đối với từng đồ vật
083-941-0053

083-902-0033

【Đối tượng thu gom rác này gồm】

※ Tuy nhiên, không thể thu gom rác có tổng kích thước trên 2 m và trọng lượng trên 50 kg

Tàn tro
(hãy tưới nước lên) 

Quần áo Nhựa mềm, cao su, nilon

■Ti vi, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông lạnh, máy giặt, mấy sấy quần áo

To Vừa Nhỏ
45ℓ 30ℓ 20ℓ

(Ủy ban nhân dân thành phố sẽ không thu gom)

●Bao gồm tờ rơi, tờ thông báo 
(thông báo của thành phố...)

Báo, thùng các tông, giấy vụn, đồ đựng làm 
từ giấy, hộp giấy

Chai nhựa
Chai nhựa PET

Đồ đựng làm từ giấy

Đồ đựng, gói 
nhựa plastic

Là những chai có gắn kí hiệu số 「1」 Đồ đựng, gói nhựa plastic Là những đồ đựng, bao 
gói…làm từ nhựa plastic Đồ hộp, lon, chai kim loại Là những đồ hộp, lon, chai chứa  

đồ ăn, đồ uống (bao gồm cả đồ 
đựng thức ăn cho động vật)…

Chai・lọ Chai・lọ đựng đồ ăn uống, thuốc (thuốc uống, 
thuốc bôi) hay chai・lọ đựng mỹ phẩm  

Đồ đựng làm từ giấy
●Là những hộp (túi...) giấy…  có dán chữ: túi 

giấy, giấy đóng  gói, hộp giấy, giấy bạc…

●Hãy bỏ vào túi thu gom rác theo quy định, rồi buộc chặt 
miệng túi lại

●Vật có chiều dài không quá 1m
●Những đồ có kích thước lớn thì để nguyên như vậy rồi vứt, những đồ có kích 

thước nhỏ thì cho vào túi trong suốt có thể nhìn thấy bên trong rồi vứt
Không dùng túi theo quy định dành cho rác cháy được

●Đồ vật có chiều dài không quá 1m (xe đạp, rèm cửa, tấm sắt mạ kẽm, dây phơi quần áo có thể vứt được)
●Cột chống của giàn phơi quần áo cũng có thể vứt được
●Các phần bê tông móng nhà hãy vứt vào nơi dành cho "rác không cháy được"
●Những đồ vật có kích thước lớn thì để nguyên như thế, đồ vật có kích thước nhỏ hãy cho 

vào túi trong suốt hoặc túi màu đục có thể nhìn thấy được bên trong rồi mang đi vứt
Không dùng túi theo quy định dành cho rác cháy được

●Rác cháy được nhưng không bỏ được vào túi đựng rác theo quy định
●Rác không cháy được có kích thước trên 1m
● Đồ dùng gia đình bằng kim loại, thiết bị điện gia dụng có tổng kích thước trên 1m

◆Buộc lại bằng dây giấy 
theo hình chữ thập

◆Cho vào túi giấy rồi buộc 
miệng túi lại

Thùng các tông
●Là thùng bên trong ruột có hình dạng sóng
●Cố gắng gỡ băng dính hay móc cài ra Giấy vụn

●Không cần thiết phải tháo ghim dập
●Tờ giấy có kích thước nhỏ như phong bì thư hay danh thiếp…       

có thể để kẹp giữa các tờ giấy to như tạp chí… rồi vứt cũng được 

Ngoại trừ giấy dùng đựng đồ uống 
(loại không sử dụng được giấy bạc) 
và đồ đựng làm từ bìa các tông

◆Tạp chí, sách báo ◆Lịch (tháo phần kim loại ra) 
◆Bảng danh mục giới thiệu sản phẩm, tờ quảng cáo, sách có kích thước nhỏ 
◆Bưu thiếp ◆Vở, giấy ghi chú (giấy note) ◆Giấy phô tô 
◆Danh thiếp ◆Phong bì thư, văn phòng phẩm, tờ quảng cáo 
◆Lõi của giấy phủ thức ăn, lõi giấy vệ sinh

Hộp giấy
●Là hộp không dán giấy bạc ở mặt trong

※Chai đựng thực phẩm (xì dầu, sữa…các 
loại gia vị  khác), chai đựng đồ uống 
lạnh, chai đựng rượu

Ngoại trừ đồ có ghi 
"chai nhựa PET"

Khi ấn bẹp các chai thì bạn có thể 
vứt nhiều chai trong  cùng 1 lần vứt

Hãy bỏ hết nước trong 
rác nhà bếp trước khi vứt

Hãy bỏ hết rác bẩn trên bỉm 
giấy trước khi vứt

Những vật nguy hiểm như: kính vỡ… hãy bọc lại và viết chữ "nguy hiểm"
Hãy gói vào cẩn thận những vật nguy hiểm có cạnh sắc 
nhọn  như dao, kéo… và ghi bên ngoài là "nguy hiểm" 

Những đồ có kích thước lớn hay dài hãy 
cắt nhỏ ra khoảng 50 cm

Cắt sao cho mỗi khúc dài 50 cm, đường 
kính dưới 5 cm

Hãy dùng hết ga có trong bật lửa 
Bỏ riêng bật lửa vào túi có thể nhìn 
thấy bên trong rồi mang đi vứt

Nếu không phải là rác cháy được thì không được dùng 
loại túi này

Hãy thấm dầu 
bằng vải hoặc giấy, 
hay làm đông cứng 
bằng chất gây 
đông cứng

Thông tin về nơi thu gom, tái chế rác tái sinh ghi trên "lịch thu gom 
rác tái sinh"

Phần khóa thắt lưng hãy vứt vào chỗ dành cho "đồ 
kim loại, sản phẩm điện gia dụng kích thước nhỏ"

Chia nhỏ ra trước 
khi vứt

Không dùng túi 
theo quy định dành 
cho rác cháy được.

Không vứt những đồ như: máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh, tủ đông lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính

Chai, hộp kim loại: 
hãy tháo nắp ra vứt 
cùng với phần thân

Không cần phân chia là 
chai nhôm hay chai thépNắp chai và nhãn mác vứt vào nơi dành cho 

"đồ đựng làm từ nhựa"

Sau khi tháo nắp, 
nhãn mác ② thì rửa sạch bên 

trong ③  rồi làm bẹp Súc bằng nước Làm ráo nước Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi màu 
đục, buộc chặt rồi vứt

Rác nhà bếp Giấy bỏ đi Thủy tinh, đồ gốm sứ Đồ kim loại

Đồ điện gia dụng ngoại trừ 4 sản phẩm điện

Bật lửa dùng 1 lần Bóng điện (ngoại trừ bóng huỳnh quang) ,
đèn LED

Những sản phẩm nhựa cứng

Các loại bình xịt, bóng đèn, pin khô Thu rác kích thước lớn của từng hộ gia đình

Nơi bố trí các thùng thu gom rác

(ngoại trừ những đồ đựng, gói nhựa plastic)

(điều hòa, ti vi, tủ lạnh・tủ đông lạnh, máy giặt・máy sấy quần áo)

◆Rau
◆Hoa
◆Vỏ sò 

◆Bỉm giấy
◆Giấy bỏ đi (giấy ăn...)

◆Cốc ◆Tấm kính ◆Đĩa ◆Bát ◆Chén ◆Ấm pha trà ◆Lọ hoa ◆Gương ◆Nồi ◆Ấm nước ◆Chảo rán ◆Nắp kim loại 
◆Thìa ◆Dĩa ◆Mắc áo kim loại ◆Dao

◆Lò vi sóng 
◆Nồi cơm điện 
◆Dình thủy 
◆Quạt điện 
◆Quạt sưởi
◆Máy hút bụi
◆Máy sấy tóc
◆Đầu máy video

◆Xe đạp ◆Rèm cửa ◆Tấm sắt mạ kẽm
◆Giàn và thanh phơi quần áo

◆Máy làm nước nóng siêu tốc 
◆Bếp ga

◆Thùng nhựa polyetylen ◆Bình chứa polyetylen ◆Chậu rửa mặt ◆Mắc áo
◆Đồng hồ ◆Ghế ◆Xe đẩy trẻ em ◆Đĩa CD・DVD・băng cát sét ◆Xe 3 bánh
◆Băng video (bao gồm cả hộp đựng băng) 

◆Vòi nước
◆Ủng
◆Găng tay cao su
◆Thảm trải

◆Giầy
◆Túi
◆Thắt lưng

◆Áo, quần, cà vạt, mũ, găng tay

Đồ làm từ da Khúc gỗ, cỏ, đồ làm từ gỗ

Miếng xốp, bọt biển

Tái chế đồ theo phương pháp tái chế đồ điện gia dụng

Dầu chiên

Cắt ra

Có 3
loại túi

●Hãy hỏi cách xử lý rác và phí xử lý rác tại 
cửa hàng bạn mua hoặc dự định mua

■Máy tính (máy tính xách tay, máy tính bảng, màn hình máy tính)
●Hãy hỏi trực tiếp nhà sản xuất 

máy tính

Hãy buộc từng loại rác bằng 
dây giấy rồi mang đi vứt

●Hãy chia các chai・lọ theo màu sắc: không màu trong suốt, 
màu nâu, màu khác rồi mang đi vứt

Hãy tháo pin ra trước khi vứt

Bình xịt Bóng đèn Pin khô,
nhiệt kế thủy ngân

◆Bình xịt các loại, 
bình ga

Thời gian tiếp nhận: Ngày thường từ 8:30 đến 17:15
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