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⓭Rác lớn, đồ điện 

Rác tươi sống 

Cành cây, cỏ 

Tháng 12/2016, phiên bản tóm tắt 

Cách phân loại và bỏ rác 

Tất cả vì một thành phố tái chế và thân thiện môi trường 

 
Vui lòng vứt rác tại trạm thu gom quy định trước 9 giờ sáng 

ngày thu gom (khu vực nông thôn là trước 8 giờ sáng). 

Đối với túi, hộp đựng 
và khay có dấu này 

❶ Xúc rửa  
bằng nước 

❷ Để khô 
nước 

❸ 

Nhựa các loại 

Cho vào túi đựng 
rác nhựa và vứt đi. 

Cả nắp nhựa  
Cũng như vậy! 

Chai nhựa 

Chai có màu hoa 

* Bỏ nắp nhựa vào  
thùng đựng rác nhựa 

* Bỏ nắp kim loại vào  
thùng đựng rác kim loại 

Vứt vào thùng đựng chai 

 theo loại màu 

Giấy vụn, hộp đựng bằng giấy, sản phẩm bằng 

gỗ, quần áo, vải, sản phẩm bằng da, đầu mẩu 

thuốc lá, bụi, bông vụn, sản phẩm bằng cao su, 

sản phẩm nhựa không có dấu    v.v. 

Túi không 
màu, trong 
suốt, không 

in 
 

Buộc cành cây 
bằng dây thừng 
thô hoặc dây bện. 

Pin và nhiệt kế 

Ống đèn huỳnh quang,  

bóng đèn 

Vui lòng đăng ký vứt rác lớn, đồ điện cỡ lớn, cỡ nhỏ 

với tòa thị chính hoặc văn phòng chi nhánh. Hãy để 

rác trước cửa nhà vào ngày thu gom được chỉ định 

mỗi tháng 1 lần. 
Rác lớn 

Rác nhiên liệu thể rắn 

Đồ điện 

Đồ điện cỡ nhỏ 

Đựng đồ điện cỡ nhỏ 

vào túi chuyên dụng 

khi vứt (có mất phí) 

TV, tủ lạnh, tủ đông, máy 
giặt, điều hòa không được 
phép vứt rác dưới dạng rác 
lớn, đồ điện 

Phụ trách môi trường Phòng môi trường T.P Furano 

Địa chỉ liên hệ về rác 

☎39-2308 Hãy gọi cho chúng tôi 

⓮Rác thành phố không thu gom 

Đệm lò xo 

Ắc quy 
Bình ga Bình cứu hỏa 

Hỏi cửa hàng nơi bạn đã mua 

Thùng chứa dầu  
thải và sơn 

Hóa chất như thuốc  
trừ sâu, thuốc độc Piano Lốp 

Xe máy 

Pháo hoa chưa sử dụng, diêm, bật lửa đã sử dụng thì 

mang đến tòa thị chính hoặc văn phòng chi nhánh 

Xin đừng lồng 2 túi vào nhau 
Khi bỏ rác vào túi, không lồng 2 túi vào  
nhau để chúng tôi biết bên trong đó 
là rác gì (ngoại trừ vật dụng vệ sinh). 

Xin hãy phân loại lại 
Nếu phân loại nhầm, hoặc bỏ rác không đúng cách, rác  
của bạn sẽ bị dán "tem cảnh báo" và bị bỏ lại tại trạm  
thu gom, khi đó xin vui lòng mang về và phân loại lại. 

 

❶ 

➌ 

Để khô 
nước 

Nếu rác tươi sống có nhiều nước hoặc túi  
có thể bị vỡ, hãy bọc bằng giấy báo trước 
khi vứt rác. 

Thủy tinh 

Chai mỹ phẩm  

màu trắng sữa 

Gốm sứ

Bình nước 

 nóng 

T
hù

ng chuyên dụng 

Chai trong suốt 

Chai có màu khác 

Can rỗng 

Kim loại 

Đối với lon nước giải khát và lon đóng 

hộp, lon đựng dầu, lon đựng sơn, v.v 

làm bằng thép hoặc nhôm  

× 
* Nắp làm bằng kim  

loại được coi là kim  

loại, hãy đựng trong  

túi trong suốt và vứt đi. 

Bình xịt… 
Phải sử dụng hết dung dịch 

bên trong trước khi vứt 

Đựng trong túi không màu, trong 
suốt, không in chữ và vứt đi 

* Đựng bình xịt vào túi 

khác với túi đựng kim 

loại khác và vứt đi. 

❼Báo, tạp chí, 
 bìa các tông
Buộc bằng dây theo từng loại 
trước khi vứt  
(Cũng có thể sử dụng túi 
chuyên đựng báo) 

❿  
Tã giấy, vật dụng vệ 

sinh, cát và tấm trải 

nhà vệ sinh dùng cho 

thú cưng 

Tro 
Túi không 
màu, trong 
suốt, không 

in 

⓬
 

Hãy hỏi tòa thị  
chính 

☎39-2308 

Đồ điện dân dụng 
(TV, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, điều hòa) 

Nhờ cửa hàng khi 

mua đổi sản phẩm 

khác hoặc nhờ công 

ty thu gom rác 

Nhờ hãng máy tính thu gom. 
Nếu không biết nhà sản xuất nào 
thì nhờ trung tâm xúc tiến máy 
tính 3R 

Máy tính gia đình 

Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh 

huyện Furano ☎23-3939 

 

Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh 

huyện Furano 

☎23-3939 

Rác nguy hiểm 

Rác thải y tế tại nhà 
Mang đến cơ 

sở y tế nơi 

bạn hay lui tới 

Rác văn phòng 
Rác văn phòng được phân loại riêng, 

nhờ công ty thu gom được cấp phép 

hoặc tự mang tới cơ sở xử lý 

Rác khó xử lý 

Vui lòng sử dụng túi  
đựng rác tươi sống trong 
vòng 6 tháng kể từ ngày 
sản xuất. Nếu để quá lâu, 
túi có thể bị rách. 

Đối với những chai 
nhựa có dấu này 

Bóc  
nhãn ra  

➋ 

Tháo nắp ra 

Xúc rửa qua 


