[Bản phát hành năm 2020] Cách phân loại và cách vứt rác gia đình

Ngày không thu gom rác

Ngày 01 tháng 04 năm 2020 ~ ngày 31 tháng 03 năm 2021

● Chủ nhật ● Ngày 3/5 ~ 5/5
● Ngày 31/12 ~ 3/1

●Vui lòng phân loại rác, tuân thủ “địa điểm” và “ngày” của bãi tập trung rác mà mình vứt rác và đem vứt trước 8 giờ 30 phút của ngày
Nhân vật biểu tượng về giảm rác thải
thu gom rác.

● Nơi liên hệ: Tòa thị chính thành phố Matsudo - Ban công tác môi trường ☎ 047-366-7333

Rác phải vứt ở bãi tập trung rác

Phân loại và mẫu danh mục rác thu gom

Rác đốt được

Thứ

Mẫu danh mục vật đối tượng

● của tuần thứ ● mỗi tháng.

Không vứt bằng
túi giấy.
Tã
* Không vứt rác bằng túi hoàn
toàn không thể nhìn thấy được
Các loại giấy không phải là tài nguyên (giấy vụn, giấy có dính mùi xà phòng,
bên trong.
chất tẩy rửa, xà phòng, giấy nến dùng cho bàn ủi, ảnh, băng vệ sinh, bỉm, v.v…)
Các loại vải (vải bị ướt, bị dơ)

Phải để ráo nước đối với
rác nhà bếp.

Đồ vật có chiều dài dưới 50 cm, độ dày/bề dày
dưới 10 cm chẳng hạn như tấm ván, gỗ xẻ
vuông, v.v… thì vui lòng buộc lại bằng dây.

Vật từ 50 cm trở lên là rác cồng kềnh.

Rác bằng sành sứ, thủy tinh

Sản phẩm làm bằng lá nhôm

Túi nhựa

Thứ
mỗi tháng

tuần thứ

Vui lòng vứt bằng túi nhựa. Không được vứt bằng “túi
nhựa đen”, “túi nhựa được chứng nhận của thành Các loại sản phẩm bằng nhựa như xô, v.v…
phố Matsudo chuyên dùng cho rác đốt được”, “túi (vật từ 30 cm trở lên đến dưới 50 cm)
nhựa của chính quyền địa phương khác”.

Dao, kéo, v.v… vui lòng bọc trong
giấy báo và ghi rõ là “きけん”
(nguy hiểm) rồi mới đem vứt.

Sản phẩm sành sứ và thủy tinh (ngoại trừ
chai lọ), bình sữa em bé

Đối tượng là vật bằng nhựa được sử dụng trong hộp đựng và bao bì của sản phẩm chẳng hạn như vật có đánh dấu phân biệt bên trái.

Nhựa tái chế
[Nhựa bao bì hộp đựng]
Thứ

Tuy nhiên, những vật dính bẩn thì vui lòng vứt vào rác nhựa khác.
Túi nhựa

Ly, khay, v.v…

mỗi tuần

Túi bánh kẹo, trà, bánh mì, thực phẩm
ăn liền, v.v…
Bao bồm vật có lớp phủ nhôm trên
nhựa

Túi nhựa, màng
bọc, v.v…

Hộp đựng chất tẩy rửa,
dầu gội đầu

Nắp vặn và nhãn của
chai và đồ đựng

Vui lòng vứt bằng túi nhựa. Không được
vứt bằng “túi nhựa đen”, “túi nhựa
được chứng nhận của thành phố
Matsudo chuyên dùng cho rác đốt
được”, “túi nhựa của chính quyền địa
phương khác”.

Mang giày, túi, thắt lưng còn dùng được đến thùng thu hồi

Thùng các-tông

Giấy lộn như hộp
giấy, v.v…

* Đối với lon xịt, vui lòng không đục lỗ sau khi sử dụng hết.
* Đối với các loại bình và các loại lon, vui lòng tháo nắp, tráng sơ bằng nước rồi mới đem vứt.
* Khi vứt các loại chai vỡ, vui lòng ghi “きけん” (nguy hiểm) trước khi vứt.

Các loại chai (ngoại trừ bình sữa em bé)

Các loại lon Bình xịt

Rác độc hại và
tương đương

Các loại sản phẩm kim loại như
ấm đun nước, nồi, v.v…

Túi nhựa

Các loại vải

Không thể vứt chăn và ga giường có
bông vải và bọt biển (bao gồm cả các
loại có gia công chần bông).

Khi vứt bằng túi nhựa,
Không được vứt bằng “túi nhựa đen”, “túi nhựa được chứng nhận của thành
phố Matsudo chuyên dùng cho rác đốt được”, “túi nhựa của chính quyền địa
phương khác”.

* Các loại giấy không thể tái chế như bị dính bẩn, v.v..., vui lòng vứt vào rác đốt được.

Thứ

mỗi tuần

Ô dù
Túi nhựa

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

Vui lòng vứt bằng túi nhựa. Không được vứt
bằng “túi nhựa đen”, “túi nhựa được chứng
nhận của thành phố Matsudo chuyên dùng
cho rác đốt được”, “túi nhựa của chính quyền
địa phương khác”.

(vật dưới 50 cm * Có một số trường hợp ngoại lệ)

* Vui lòng dán giấy ghi là
“しげんごみ”
(rác tài nguyên) rồi đem
vứt
Xe đạp (Bao gồm xe 3 bánh và xe rùa)

Nhiệt kế

(loại sử dụng thủy ngân)

Pin khô

Tham khảo mặt sau về pin
sạc cỡ nhỏ và pin nút áo

Đèn huỳnh quang (tuýp) [bao gồm dạng bóng tròn]
(Có thể để trong hộp)
* Bao gồm đèn LED (ghi là LED)

Chai nhựa PET

Rác không
được vứt ở bãi
tập trung

ぬのるい

Hộp sữa

Tạp chí, sách

(1) Vui lòng tháo nắp vặn và
nhãn mác rồi vứt nắp vặn và
nhãn mác vào thùng rác
“nhựa tái chế”.

○Thu hồi ở cửa hàng hợp tác
* Về cửa hàng hợp tác, tham khảo mặt sau.
○Thu hồi bằng hoạt động tái chế (thu hồi tập thể)
* Chi tiết vui lòng trao đổi với Hội đồng thị trấn, Hiệp
hội tự trị, v.v…

Rác cồng kềnh
Thu gom theo hộ gia đình
Có thu phí
Vật có chiều dài 1 mặt khoảng từ
50 cm trở lên

◯ Nơi đăng ký qua điện thoại

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh

☎047-391-0007

Bật lửa sử dụng 1 lần

(sau khi sử dụng hết hoàn toàn)

(2) Tráng sơ bằng nước
(để ráo nước)

ゆうがいごみ

Túi nhựa

Vui lòng ghi rõ là
“ゆうがいごみ”
(rác độc hại).

◯ Can nhựa ○ Vợt tennis (bằng nhựa, bằng carbon)

◯ Túi mua hàng ◯ Màng bọc dùng để bọc thực phẩm ◯ Túi bánh kẹo, bánh mì, v.v…

Vui lòng vứt bằng túi nhựa. Không được vứt bằng “túi nhựa
đen”, “túi nhựa được chứng nhận của thành phố Matsudo
chuyên dùng cho rác đốt được”, “túi nhựa của chính quyền
địa phương khác”.

(3) Đập bẹp

Thời gian thu nhận: Từ 8:30 sáng đến 17:00 chiều
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ bù và ngày 29/12 ~ 3/1
* Vui lòng kiểm tra kỹ số điện thoại trước khi gọi để tránh gọi nhầm số.
Về cách vứt rác cồng kềnh, ví dụ danh mục, nơi sử sụng phiếu xử lý, vui lòng tham khảo mặt sau.
Vào thời điểm đông đúc như cuối năm và khi dọn nhà thì vui lòng đăng ký sớm.

(4) Vui lòng để vào
thùng thu hồi của cửa
hàng hợp tác. Về cửa
hàng hợp tác, tham
khảo mặt sau.

Khi gặp khó khăn trong việc phân loại, hãy dùng ứng dụng phân loại rác “さんあーる(3R)” dành
cho smartphone và máy tính bảng. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm theo 50 âm tiết tiếng Nhật, bên
cạnh đó còn có tính năng như cho biết lịch
ngày thu gom, v.v...
Bạn có thể tìm trên các cửa hàng ứng dụng
hoặc tải xuống từ đường dẫn liên kết mã QR ở
Dành cho Android Dành cho iPhone
bên phải.

Hãy vứt thiết bị điện tử có pin lithium-ion không
thể tháo rời vào ngày thu gom rác tài nguyên!
Nhiều thiết bị điện tử loại có thể sạc lại như thuốc lá điện tử và pin sạc dự
phòng có lắp pin lithium-ion bên trong và không thể tháo rời, v.v... có nguy cơ
phát nhiệt hoặc phát nổ nếu tác dụng lực quá mức.
Khi vứt bỏ, vui lòng vứt vào ngày thu gom “rác tài nguyên”.

Các loại khay, hộp, ly, đồ đựng
Các loại chai

Hãy xác nhận ngày thu gom rác trong khu vực bạn sinh sống

◯ Chai gia vị◯ Chai đựng chất tẩy rửa, dầu gội đầu

Các loại lưới xốp
◯ Lưới xốp và tấm đệm được lót làm miếng đệm bên trong hộp đựng hàng điện gia dụng,
v.v…

◯ Giày ◯ Ủng ◯ Ví tiền ◯ Túi xách
Mang giày, túi còn dùng được đến thùng thu hồi (tái chế)

Tham khảo mặt sau

Ngày thu gom rác gia đình sẽ khác nhau theo từng khu vực sinh sống.
Ngày tiêu chuẩn là ngày thu gom “rác tài nguyên, rác độc hại, v.v…”,
vì vậy hãy viết ngày thu gom trong cột ngày tiêu chuẩn của bảng bên dưới vào trong ○ của bảng bên trái.
Trường hợp không biết ngày tiêu chuẩn của khu vực, vui lòng liên hệ với Ban công tác môi trường.
Ngày tiêu chuẩn
Rác tài nguyên
Rác độc hại và
tương đương

Rác đốt được

Ngày tiêu chuẩn

Thứ ba, thứ năm,
thứ bảy

Rác bằng sành sứ, thủy tinh

(Vui lòng vứt ở bãi tập trung rác đốt được)

Nhựa tái Rác là nhựa
chế
khác

Đồ chơi, sản phẩm phục vụ sở thích, v.v… (vật dưới 30 cm)
◯ Thú nhồi bông ◯ CD ◯ Đĩa than ◯ Bóng ◯ Gối, đệm cỡ nhỏ
◯ Băng cassette và băng video (Quấn băng keo, v.v… từng cái để băng không rơi ra)
◯ Đá gel giữ lạnh ◯ Gói hút ẩm ◯ Mũ bảo hiểm ◯ Thảm ghép

thứ hai

Sin embargo, la basura
no se recoge el
segundo jueves del
mes.

Ngày tiêu chuẩn

Thứ hai, thư tư,
thứ sáu

Khu vực thu gom vào

Các loại giấy

Cành cây tỉa, lá rụng, cỏ có số lượng ít
Sẽ được thu gom vào cùng ngày thu gom
“rác tài nguyên, rác độc hại, v.v…”
trong thời gian tới.
① Đối với cành cây tỉa, vui lòng bó
lại rồi buộc bằng dây
Phải cắt thành đoạn có chiều dày
dưới 10 cm, chiều dài dưới 50 cm
② Đối với cành cây tỉa, lá rụng, cỏ
không thể bó lại, vui lòng bỏ vào túi
nhựa rồi vứt
“Túi nhựa được chứng nhận của
thành phố Matsudo chuyên dùng
cho rác đốt được” hoặc túi nhựa
trong mờ (không được dùng túi đen,
túi nhựa của chính quyền địa
phương khác)

Rác này là loại rác gì? Dùng smartphone là sẽ biết ngay!!

◯ Khay đựng thực phẩm ◯ Hộp đựng trứng ◯ Hộp đựng mỳ ly
◯ Hộp đựng cơm mang theo ◯ Hộp đựng bánh pudding, mứt, bơ thực vật

Văn phòng phẩm và đồ dùng hàng ngày (vật dưới 30 cm)

Rác là nhựa khác

Vui lòng vứt bằng túi nhựa. Không được
vứt bằng “túi nhựa đen”, “túi nhựa
được chứng nhận của thành phố
Matsudo chuyên dùng cho rác đốt
được”, “túi nhựa của chính quyền địa
phương khác”.

Buộc các loại vải như vải các loại và ga trải giường, v.v… lại bằng dây hoặc
ghi bên ngoài túi nhựa là “ぬのるい” (các loại vải) rồi đem vứt. Vui lòng
không đem vứt vào những ngày mưa và những lúc sắp mưa.

Báo, tờ rơi đính kèm

Hãy chắc chắn đập bẹp dù chỉ 1 tấm, gập lại
cỡ 1 m và buộc lại bằng dây

Rác tài
nguyên

Đồ chơi, vật dụng phục vụ sở thích, v.v…

Đối với các loại giấy, vui lòng buộc lại bằng dây theo từng loại rồi mới vứt. Trường hợp vứt giấy lộn bằng túi giấy, vui lòng
ghi “ざつがみ” (giấy lộn) lên túi giấy, buộc lại bằng dây hoặc dùng băng dính, v.v... cố định chỉ một chỗ để bên trong
không rơi ra, rồi vứt sao cho có thể thấy được bên trong.

Rác bằng nhựa từ 30 cm đến dưới 50 cm

◯ Bút ◯ Thước kẻ ◯ Móc treo bằng nhựa ◯ Hộp nhựa ◯ Miếng xốp bọt biển
◯ Bộ đồ ăn bằng nhựa ◯ Chậu, thau rửa mặt ◯ Vớ dài

○ Tờ rơi, ấn phẩm quảng cáo ○ Hộp đựng bánh kẹo và khăn giấy ○ Báo
○ Phong bì ○ Giấy đã cắt vụn ○ Sách, tạp chí ○ Thùng các-tông

Các loại vải
○ Âu phục (bao gồm áo khoác và áo khoác phao)
○ Ga giường ○ Chăn ○ Rèm
* Chăn và ga giường có bông vải và bọt biển (bao gồm cả các loại có gia công chần bông)
là “rác cồng kềnh”.
Rác tài nguyên

Ngày tiêu chuẩn

Các loại cao su, sản phẩm da tổng hợp

Khác
◯ Lá nhôm ◯ Dao cạo râu an toàn ◯ Túi giữ ấm sử dụng một lần

Sản phẩm bằng da tổng hợp và các loại cao su (vật dưới 30 cm)

mỗi tuần
Văn phòng phẩm, vật dụng hàng
ngày, v.v…

◯ Kính tấm ◯ Ly thủy tinh ◯ Bình sữa em bé ◯ Bóng đèn (bóng đèn sợi đốt)
◯ Mắt kính ○ Thảm có chất liệu đá trầm tích ○ Nồi đất ○ Chậu cây cảnh (bằng gốm)

Các loại nắp

◯ Vật dưới 30 cm (Vật từ 30 cm trở lên đến dưới 50 cm thì vui lòng vứt vào “rác bằng sành sứ, thủy tinh”.)
◯ Vật từ 50 cm trở lên là rác cồng kềnh

Túi nhựa

Thứ

Các loại thủy tinh, đồ gốm (dưới 50 cm)

◯ Nắp vặn và nhãn của chai nhựa PET, nắp bình (bằng nhựa), v.v…

Đối tượng là sản phẩm nhựa (đồ vật mỗi cá nhân sử dụng như văn phòng phẩm, vật dụng hàng ngày, v.v…) và các loại cao su, sản
phẩm da tổng hợp, v.v…

Rác là nhựa khác

◯ Dầu ăn (thấm vào giấy hoặc vải)
◯ Khay vệ sinh dùng cho vật nuôi
◯ Tàn thuốc lá
◯ Thứ có màu bạc mặt trong như hộp rượu, v.v…
◯ Loại giấy được xử lý chống thấm nước (Ly giấy, đồ đựng sữa chua, v.v…)
◯ Móc treo bằng gỗ
◯ Vỏ sò
◯ Các loại sản phẩm thuộc da
◯ Biên lai, giấy cảm nhiệt ◯ Giấy nến dùng cho bàn ủi

Các loại túi nhựa, màng bọc
Nhựa tái chế [Nhựa bao bì hộp đựng]

Sau khi sử dụng hết bên trong, rửa sạch bằng nước rồi mới vứt.

(Vì không thể ghi chép hết tất cả danh mục sản phẩm, nên nếu có danh mục
sản phẩm không hiểu rõ, vui lòng liên hệ với Ban công tác môi trường.)

Khác

Cành cây tỉa, lá rụng, cỏ có số
lượng ít phải thu hồi cùng ngày với
“Rác tài nguyên”.

Túi nhựa được chứng nhận của
thành phố Matsudo chuyên
dùng cho rác đốt được

mỗi tuần
Tuy nhiên, không tiến hành thu gom vào
thứ

● Fax: 047-704-4591

Rác đốt được

〈 ベトナム語 〉

Có trường hợp thu gom trễ hoặc ngừng thu gom do thời tiết.

Rác bằng sành sứ, thủy tinh

Cleancle-chan

Thông tin hướng dẫn về rác cồng kềnh, rác thành phố không thu gom, chai nhựa PET, cơ sở được đăng ở mặt sau.

Các loại đồ kim loại
◯ Dây điện nối dài ◯ Móc treo bằng kim loại ◯ Bình giữ nhiệt
◯ Gậy đánh golf ◯ Bộ chuyển đổi AC
Trong vòng 2 m ◯ Sào phơi quần áo ◯ Cột dùng trong làm vườn ◯ Thang gấp

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ (vật dưới 50 cm * Có một số trường hợp ngoại lệ)
◯ Quạt máy ◯ Máy sấy tóc ◯ Máy pha cà phê ◯ Máy hút bụi ◯ Nồi cơm điện ◯ Lò nướng
◯ Đầu video ◯ Máy radio cassette ◯ Bếp ga nội địa Nhật ◯ Điện thoại bàn (bao gồm loại có
trang bị FAX) ◯ Ấm điện ◯ Máy may gia đình ◯ Máy sấy chăn nệm◯ Chảo nướng điện
◯ Đồng hồ ◯ Cân sức khỏe ◯ Kim từ điển◯ Máy chơi game cầm tay hoặc cho gia đình
◯ Máy nghe nhạc cầm tay◯ Máy ảnh ◯ Máy in ◯ Máy lọc không khí ◯ Thuốc lá điện tử

Các loại chai, lọ, lon, hộp
◯ Lon, hộp rỗng ◯ Chai, lọ rỗng ◯ Chai rượu mơ ◯ Lon sơn rỗng
◯ Chai, lọ mỹ phẩm rỗng ◯ Chai, lọ thuốc rỗng

Về hoạt động tái chế (thu hồi tập thể)
Hãy tích cực áp dụng hoạt động tái chế của các tổ chức địa
phương (đoàn thể tự trị địa phương, hội đồng thành phố,
v.v...) cho các loại giấy, chai, lon và chai nhựa PET.
Vui lòng xác nhận danh mục thu hồi, ngày thu hồi và địa
điểm thu hồi với các tổ chức.

Khu vực thu gom vào ngày

thứ ba

Ngày tiêu chuẩn
Khu vực thu gom vào ngày

thứ tư

Ngày tiêu chuẩn

Tuy nhiên không thu
gom vào ngày thứ tư
tuần thứ 2 mỗi tháng

Thứ ba, thứ năm,
thứ bảy
Tuy nhiên không thu
gom vào ngày thứ năm
tuần thứ 3 mỗi tháng

Thứ hai, thư tư,
thứ sáu

Tuy nhiên không thu
Khu vực thu gom vào ngày
gom vào ngày thứ tư
thứ năm
tuần thứ 3 mỗi tháng

Ngày tiêu chuẩn

Thứ ba, thứ năm,
thứ bảy

Khu vực thu gom vào ngày

Tuy nhiên không thu
gom vào ngày thứ năm
tuần thứ 4 mỗi tháng

Ngày tiêu chuẩn

Thứ hai, thư tư,
thứ sáu

thứ sáu

Khu vực thu gom vào ngày

thứ bảy

Tuy nhiên không thu
gom vào ngày thứ tư
tuần thứ 4 mỗi tháng

Thứ năm tuần thứ 2 mỗi tháng
Ngày thu gom
9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12,
14/1, 11/2, 11/3 năm 2021

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ năm

Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ hai

Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Thứ tư

Thứ ba

Thứ năm

Thứ tư tuần thứ 2 mỗi tháng
Ngày thu gom
8/4, 13/5, 10/6, 8/7, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12,
13/1, 10/2, 10/3 năm 2021

Thứ năm tuần thứ 3 mỗi tháng
Ngày thu gom
16/4, 21/5, 18/6, 16/7, 20/8, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12,
21/1, 18/2, 18/3 năm 2021

Thứ tư tuần thứ 3 mỗi tháng
Ngày thu gom
15/4, 20/5, 17/6, 15/7, 19/8, 16/9, 21/10, 18/11, 16/12,
20/1, 17/2, 17/3 năm 2021

Thứ năm tuần thứ 4 mỗi tháng
Ngày thu gom
23/4, 28/5, 25/6, 23/7, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11, 24/12
28/1, 25/2, 25/3 năm 2021

Thứ tư tuần thứ 4 mỗi tháng
Ngày thu gom
22/4, 27/5, 24/6, 22/7, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11, 23/12,
27/1, 24/2, 24/3 năm 2021

Rác cồng kềnh Bản phát hành năm 2020

Mẫu danh mục rác cồng kềnh

Cách vứt rác cồng kềnh

Gồm những vật có độ dài cạnh khoảng từ 50 cm trở lên
* Tuy nhiên, vì có danh mục sản phẩm được xem là rác cồng kềnh dù có độ dài
cạnh chưa tới 50 cm, nên hãy chú ý.

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới khi tiến hành đăng ký.
Phân loại mẫu danh mục

Đăng ký trước qua điện thoại

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh ☎047-391-0007
Thời gian tiếp nhận: Từ 8h30 sáng đến 5h chiều
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ bù và ngày 29/12 ~ 3/1
* Vui lòng kiểm tra kỹ số điện thoại trước khi gọi để tránh gọi nhầm số. Vì lượng rác dọn
dẹp cuối năm và khi chuyển nhà, v.v… thường rất nhiều, nên vui lòng hãy đăng ký
sớm.

Mua “Phiếu xử lý”
Ứng với mỗi 1 món rác cồng kềnh, vui lòng mua “phiếu xử lý rác cồng kềnh” mệnh giá
1.000 yên 1 phiếu ở cơ sở xử lý.
* Về cơ sở phụ trách phiếu xử lý rác cồng kềnh ở gần nơi bạn ở, vui lòng tham khảo trên
trang chủ thành phố Matsudo hoặc liên hệ với Ban công tác môi trường.

◎ Đồ gia dụng bằng gỗ các loại
Tủ (Kiểu Nhật, kiểu Tây, tủ âm tường)
Ngăn kéo quần áo
Bàn
Bàn làm việc
Giá kệ
Tủ chén
Kệ sách

• Đồ gỗ các loại
• Nệm và đệm
ngồi
• Thảm

• Loại sản phẩm
điện gia dụng
• Loại sản phẩm
kim loại

• Đồ nhựa cỡ lớn
các loại

Vứt rác cồng kềnh
Địa điểm

Nhà riêng: trước cửa, nhà để xe giáp mặt với đường, v.v…
Nhà chung cư: gần ngay lối vào tầng 1, bên cạnh bãi tập trung rác
* Không nhận thu gom tại nhà.
Thời gian Vui lòng đem vứt trước 8h30 sáng ngày thu gom.

◯ Kệ đứng nhiều màu
◯ Kệ tivi
◯ Thảm, thảm trải
◯ Thảm điện
◯ Nệm và đệm lót (Sử dụng 1 điểm cho tối đa 3 tấm)
◯ Đệm ngồi (Sử dụng 1 điểm cho tối đa 5 tấm)
◯ Hộp trà
◯ Bàn sưởi điện (Bao gồm mặt bàn sưởi)

◎ Đồ gia dụng bằng kim loại các loại
Ngăn kéo quần áo
Bàn làm việc
Giá kệ
Kệ, tủ có khóa
◯ Ghế không chân
◯ Dụng cụ y tế
◯ Bàn trang điểm (bao gồm gương đứng)
◯ Bàn thủy tinh
◯ Dàn âm thanh nổi

Dán “Phiếu xử lý”
Vui lòng ghi tên, ngày thu gom vào “Phiếu xử lý rác cồng kềnh” rồi dán phiếu này lên rác
cồng kềnh.
Vui lòng xé rời biên lai (phần bên phải) và bảo quản cho đến khi rác cồng kềnh được thu
gom.

Mẫu danh mục

◯ Ghế sofa
◯ Giường
◯ Nệm
◯ Bàn (Chất liệu nhựa)
◯ Bàn để ủi quần áo (không kể loại bằng gỗ)
◯ Ngăn kéo quần áo (Sử dụng 1 điểm cho tối
đa 3 cái)
* Tuy nhiên, với loại ngăn kéo quần áo có từ 2
ngăn trở lên, chỉ sử dụng 1 điểm cho 1 cái.

Cơ sở tập kết vận chuyển

◯ Lò vi sóng (Bao gồm cả lò vi sóng có chế độ nướng)
◯ Máy rửa chén bát, máy sấy khô chén bát
◯ Chăn điện
◯ Lò dầu (bao gồm quạt sưởi dầu)
◯ Bệ ngồi toilet (kèm chức năng rửa)
◯ Ghế trẻ em, xe đẩy trẻ em
◯ Ván trượt trong dụng cụ trượt tuyết
◯ Kho để đồ (Kho đã tháo rời phần chất liệu kim loại)
◯Xe đẩy để mua đồ
◯ Bàn ủi li quần

Trung tâm tái chế
tài nguyên

◯ Rương, va-li
◯ Túi đựng gậy đánh golf
◯ Ván trượt tuyết (loại 2 ván), ván trượt tuyết (loại 1
ván), ván lướt sóng
◯ Nắp đậy bồn tắm (bằng nhựa)
◯ Kho để đồ (Kho đã tháo rời phần chất liệu nhựa)
◯ Ống dẫn bằng nhựa tổng hợp PVC, máng nước
mưa (đường kính dưới 10 cm)

Trung tâm dịch vụ
vệ sinh Higurashi

Vui lòng tự mang đến cơ sở vệ sinh của thành phố theo đúng khu vực quy định và tiêu chuẩn vận chuyển, hoặc nhờ có thể doanh nghiệp xử lý chất
thải thông thường đến thu gom. Vui lòng vận chuyển các loại giấy (thùng các-tông và giấy báo, v.v…) và các loại vải đến vựa giấy (có thể tham
khảo nơi vận chuyển bên dưới).
● Giới thiệu doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường
Văn phòng hiệp hội hợp tác kinh doanh xử lý rác thải thông thường thành phố Matsudo ☎ 0120-5353-09 (Không thể thực hiện cuộc gọi miễn
phí từ điện thoại di động) hoặc ☎ 047-312-2275 (Địa chỉ: 2060 Matsudo, Matsudo-shi)

Rác không thể xử lý
Nội dung

Phương pháp xử lý
Vui lòng đem đến cửa hàng hoặc cơ sở xử lý để trao đổi hoặc giao cho doanh nghiệp có chuyên môn.
[Phương pháp 1: Nhờ đại lý]
Trường hợp nhờ cửa hàng nơi đã mua hoặc cửa hàng đã mua đổi sản phẩm *Cần phải mua phiếu tái chế, trả chi phí thu gom, vận chuyển.
[Phương pháp 2: Trường hợp mang đến nơi tiếp nhận theo chỉ định của chính nhà sản xuất, v.v…]
Gọi điện thoại trước cho nơi tiếp nhận được chỉ định dưới để xác nhận.
○Maruzen Keiyo Butsuryu Văn phòng kinh doanh Funabashi
Địa chỉ: 19-4 Shiomicho, Funabashi-shi
☎047-431-4880
○MD Logis Field Service Corporation Văn phòng kinh doanh Ichikawa
Địa chỉ: 3-12 Shiohama, Ichikawa-shi
☎047-395-2549
◯ Cơ sở xử lý Kashiwa của Công ty cổ phần Shin Kashiwa Soko
Địa chỉ: 164-39 Toyofuta Kashiwa-shi
☎04-7128-5001
* Cần phải mua phiếu tái chế tại bưu điện trước.
[Phương pháp 3: Nhờ doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường của thành phố Matsudo thu gom]
Văn phòng hiệp hội hợp tác kinh doanh xử lý rác thải thông thường thành phố Matsudo (Giới thiệu doanh nghiệp xử lý chất thải thông thường)
☎ 0120-5353-09 (Không thể thực hiện cuộc gọi miễn phí từ điện thoại di động) hoặc ☎ 047-312-2275 (Địa chỉ: 2060 Matsudo, Matsudo-shi)
* Cần phải mua phiếu tái chế, trả chi phí thu gom, vận chuyển.

Danh mục vật đối tượng tái chế điện gia dụng
◯ Máy giặt
◯ Tivi (CRT, LCD, plasma)
◯ Máy điều hòa, dàn nóng
◯ Tủ lạnh (bao gồm cả hầm rượu, tủ mát, tủ giữ lạnh). Tủ đông
◯ Máy sấy quần áo (dùng điện, gas)
* Cần phải mua phiếu tái chế tại bưu điện trước.

Tòa thị chính (Trụ sở chính), Chi nhánh Kogane, Chi nhánh Koganehara, Chi nhánh Mutsumi, Chi nhánh Mabashi, Chi nhánh Shinmatsudo, Trung tâm phúc lợi y
tế (Fureai 22), Trung tâm phúc lợi tổng hợp, Cơ sở thể thao trong Clean center, Phòng tập thể dụng công viên thể thao ở khu phía đông, Trung tâm thể
thaoWanagaya, Trung tâm cộng đồng Minoridai, Trung tâm cộng đồng Tokiwadaira, Trung tâm cộng đồng Kogasaki, Trung tâm cộng đồng Hachigasaki, Trung
tâm cộng đồng Matsuhidai, Trung tâm cộng đồng Goko, Trung tâm cộng đồng Akira, Trung tâm cộng đồng Koganekita, Trung tâm cộng đồng Yabashira

Nơi đặt thùng
thu hồi

Chai nhựa PET

Bảng danh sách các cửa hàng hợp tác thu hồi

Thành phố Matsudo có hợp tác với các siêu thị, v.v… dưới đây để thực hiện phân loại và thu gom chai nhựa PET.
Vui lòng thực hiện đúng quy tắc khi đem bỏ chai nhựa PET vào thùng thu hồi chai nhựa PET chuyên dụng được đặt trước các cửa hàng có hợp tác.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Địa điểm

Maruetsu Kita-Matsudo

2220-1 Kamihongo

Hello Mart Kita-Matsudo

2-6-1 Kita-Matsudo

Maruetsu Yagiri Ekimae

19-1 Kuriyama

Aeon Kita-Kogane

1 Kogane

Livre Keisei Koganehara

6-2-13 Koganehara

Maruetsu Koganehara

7-18-3 Koganehara

Hataya Shoten

2-6-1 Goko

BeLX Goko

8-11-1 Goko

BeLX Kita-Matsudo

2-73-2 Sakaecho

Maruetsu Sakaecho

6-384 Sakaecho

nghiệp được nhà nước công nhận
Sử dụng dịch vụ thu hồi tận nhà để thu hồi máy tính cá nhân, đồ điện gia
dụng cỡ nhỏ. Vui lòng tham khảo chi tiết ở trang chủ.
http://www.renet.jp/ ☎ 0570-085-800

(Liên hệ) Ban đối sách về vấn đề rác thải ☎047-704-2010

② Thu hồi theo nhà sản xuất chế tạo máy tính cá nhân, v.v…

Đăng ký

Thu hồi điện thoại di động, thân máy PHS, bộ sạc pin

Đóng gói vật thu hồi

Doanh nghiệp thu
hồi tận nhà sẽ đến
thu hồi

Pin có thể sạc điện được sử dụng trong máy ảnh kỹ thuật số và máy tính bảng, v.v…
không cần dùng nữa sẽ xếp vào nhóm “Pin sạc cỡ nhỏ”. Vui lòng mang đến “Thùng tái
chế pin sạc cỡ nhỏ” của “Cửa hàng hợp tác tái chế” gần nhất. Vui lòng mang pin nút
áo đến “Lon thu hồi pin nút áo”.
Pin niken hiđrua
kim loại

Top Parque Tokiwadaira Ekimae
Seiyu Tokiwadaira
The Price Goko
Maruetsu Kamihongo
Hello Mart Mabashi
Daiei Matsudo-Nishiguchi
Ito Yokado Yabashira

Pin li-ion

◯ Công ty cổ phần Kinoshita
Địa chỉ: 5-15-14 Minoridai, Matsudo-shi ☎ 047-308-8661
◯ Công ty cổ phần Green
Địa chỉ: 879 Kamishiki, Matsudo-shi
☎ 047-391-1588
◯ Công ty cổ phần Saito Eiji
Địa chỉ: 954-7 Wanagaya, Matsudo-shi ☎ 04-7186-6701 (Trụ sở chính)
◯ Công ty cổ phần Yamamuro (trong khu công nghiệp Kitamatsudo)
Địa chỉ: 727 Kamihongo, Matsudo-shi
☎ 047-362-5170
◯ Công ty cổ phần Resource Gaia
Địa chỉ: 6-10-14 Minoridai, Matsudo-shi ☎ 047-360-5181

●Thời gian tiếp nhận
・Thời gian vận chuyển là 8:30 ~ 16:30
・Ngoại trừ chủ nhật, ngày 3/5 ~ 5/5 và ngày 31/12 ~ 3/1.
Lưu ý:

● Chi phí dịch vụ, xử lý
1kg 16 yên + Thuế tiêu thụ
* Trường hợp dưới 20 kg sẽ được tính là 20 kg. (320 yên + thuế tiêu thụ)
* Trường hợp vượt quá 20 kg, thì phần vượt quá sẽ tính theo mỗi đơn vị 10 kg.

1. Vui lòng mang theo các giấy tờ có thể xác nhận danh tính và xác nhận nơi ở
(giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, v.v…).
2. Vui lòng tự mình dỡ rác xuống theo sự chỉ dẫn của người phụ trách.

* Cần gọi điện thọai trước cho nơi tiếp nhận trước khi đến.
Đồ gỗ các loại, nệm, đệm ngồi, thảm, v.v…

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Wanagaya
☎ 047-392-1118
Địa chỉ: 1349-2 Wanagaya, Matsudo-shi

Vui lòng đưa rác vào đường hầm chuyên dụng (Tham khảo bản đồ)
* Về nguyên tắc là chở đến bằng xe ô tô. Trường hợp không thể chở đến bằng xe ô tô,
vui lòng trao đổi với chúng tôi qua điện thoại.

Đồ nhựa cỡ lớn các loại

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Higurashi
☎ 047-388-6555
Địa chỉ: 5-14-1 Goko-Nishi, Matsudo-shi

Đến Matsudo

Sở cứu hỏa
Nút giao thông Iwase
Tòa thị chính

Bến xe buýt Nogikuno

Chợ Nanbu

Bệnh viện Shin Tokyo

Nút giao thông Jingamae
Khoa nghệ
thuật làm vườn
Đại học Chiba

Hầm
đường bộ
Matsudo
Quốc lộ 464

Trường trung học
cơ sở Wanagaya

Tuyến Shin Keisei

Ito-Yokado

Đến Goko

Trung tâm dịch vụ vệ sinh Higurashi
Trung tâm dịch vụ vệ sinh Wanagaya

Trung tâm thể
dục thể thao

Trung tâm tái chế tài nguyên
☎ 047-384-7890

Nhà ga Shin Yahashira

Nhà ga
Yahashira

Trung tâm dịch vụ vệ
sinh Wanagaya

Bệnh viện
Koitabashi

Loại sản phẩm điện gia dụng và loại sản phẩm kim loại(Trừ Danh mục
vật đối tượng của Luật tái chế đồ điện gia dụng và máy tính cá nhân)
Rác là đồ gốm sứ, thủy tinh, v.v…

Địa chỉ: 286-15 Matsuhidai, Matsudo-shi

Cửa vận chuyển chuyên dụng
dành cho ô tô
Tuyến Đường hầm Tuyến
chính vận chuyển chính

Trường trung học
phổ thông quốc tế
Matsudo

Lối vào nghĩa trang Yahashira

no
Musashi

Dấu tái chế pin sạc cỡ nhỏ

Pin niken
cadimi

Maruetsu Takatsuka

Tuyến JR

http://www.mobile-recycle.net/

Về chi tiết, vui lòng xem trang chủ của thành phố Matsudo (Trang chủ>Đời sống>Rác, tái chế rác, chất
thải con người>Liên quan đến tái chế pin sạc cỡ nhỏ, pin nút áo).

Aeon Food Style Shin-Matsudo

Bạn có thể tự mình mang trực tiếp đến cơ sở vệ sinh dưới đây đối với rác vứt 1 lần với số lượng lớn, rác
chuyển nhà (trừ các loại giấy và các loại vải). (Có phí)
* Mỗi người chỉ được mang rác đến 1 cơ sở 1 lần 1 ngày. Tuy nhiên, trọng lượng rác mang đến sẽ được quy
định khác nhau tùy theo loại rác, vui lòng liên hệ với các cơ sở để biết thêm thông tin chi tiết.
* Nơi tiếp nhận sẽ thay đổi tùy theo loại rác.
Vào các ngày cuối năm đầu năm, nghỉ tuần lễ vàng, thứ bảy, ngày lễ, có rất đông người đem rác đến.

Quốc lộ 6

bị này sẽ được thu hồi và tái chế miễn phí bất kể nhà sản xuất, v.v…

Tên cơ sở xử lý
Địa điểm
2-10 Makinohara
21 Maruetsu Makinohara
1149 Matsudo
3-2-2 Shin-Matsudo
22 Ito Yokado Matsudo
245-1 Matsudo-Shinden
165-1 Takatsuka-Shinden
23 Summit Store Matsudo-Shinden
575-7 Matsudo-Shinden
3-1-1 Tokiwadaira
24 Hello Mart Minoridai
193-1 Matsuhidai
3-11-1 Tokiwadaira
25 BeLX Matsuhidai
4-9-1 Miyakodai
5-22-3 Tokiwadaira
26 Livre Keisei Miyakodai
1-14-13 Yokosuka
2-57-1 Nakaicho
27 Super Courant d’ail Shin-Matsudo
11-1 Nishi-Mabashi Aikawacho 28 Hello Mart Mutsumi
4-204-2 Rokkodai
4-2 Nemoto
* Cũng có cửa hàng lắp THÙNG thu hồi chai nhựa PET ngoài các cơ sở nêu trên.
1-15-8 Higurashi

3-103 Shin-Matsudo

Liên quan đến việc mang rác đến các cơ sở vệ sinh

(Vui lòng điện thoại trước để xác nhận)

● Hộp thu hồi đồ điện gia dụng (Tham khảo mặt trước)
● Công ty ReNet Japan Recycle (Tham khảo bên trên)
● Vui lòng đem đến cửa hàng của công ty điện thoại di động, PHS, v.v… gần nhất. Những thiết

Địa điểm

Hello Mart Shin-Matsudo

Nơi vận chuyển các loại giấy, vải

Sản phẩm được thu hồi tại
các cửa hàng có dấu này.

Pin sạc cỡ nhỏ và pin nút áo

● Trường hợp biết được nhà sản xuất, vui lòng liên lạc đến
quầy tiếp nhận của nhà sản xuất.
● Những loại máy tính như máy tính cá nhân tự chế, máy tính cá nhân thuộc các nhãn hiệu mà nhà
sản xuất đã phá sản, v.v…, vui lòng liên lạc đến quầy tiếp nhận của Hiệp hội xúc tiến 3R cho máy tính
cá nhân. (☎ 03-5282-7685)
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trang chủ của Hiệp hội xúc tiến 3R cho máy tính cá nhân
http:/www.pc3r.jp

Tên cơ sở xử lý

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*Đây là thông tin tính đến thời điểm cuối tháng 2 năm 2020. Thông tin có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng xác nhận trước với cửa hàng bạn muốn đem rác tới.

Phương pháp xử lý máy tính cá nhân dùng trong gia đình (* Có thể đem máy tính bảng đến thùng thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ)
①Dịch vụ thu hồi tận nhà của công ty CP ReNet Japan Recycle - doanh

Đối với chất thải y tế được thải ra do thực hiện điều trị y
tế tại nhà, vì có chứa các vật sắc bén như kim tiêm, v.v...,
nên không thể vứt ở điểm tập kết rác. Xét từ quan điểm
phòng tránh tai nạn cho cư dân thành phố và nhân viên
thu gom, vui lòng trao đổi với hiệu thuốc gần nhà bạn
hoặc cơ sở y tế gia đình về việc xử lý chất thải y tế.
● Chất thải y tế có thể thu hồi tại cửa hàng, v.v...
• Dược phẩm mua tại các hiệu thuốc và tiệm thuốc,
không còn cần đến vì đã hết hạn sử dụng
• Thuốc được kê đơn tại hiệu thuốc sau khi khám bệnh ở
cơ sở y tế, và dược phẩm không còn cần đến do uống
còn dư, v.v... (bao gồm thuốc uống và thuốc bôi)
• Kim tiêm và đồ đựng đã qua sử dụng
● Chất thải y tế không thể thu hồi tại cửa hàng, v.v...
• Sản phẩm dùng trong công nghiệp,
hóa chất nông nghiệp

Tòa thị chính (Trụ sở chính), Chi nhánh Kogane, Văn phòng quản lý trong công viên thể thao, Cơ sở thể thao trong Clean center, Phòng tập thể dụng công viên
thể thao ở khu phía đông, Trung tâm thể thaoWanagaya, Phòng tập thể dục Koganehara, Phòng tập thể dục Tokiwadaira, Trung tâm cộng đồng Shinmatsudo,
Trung tâm cộng đồng Mabashi, Trung tâm cộng đồng Minoridai, Trung tâm cộng đồng Tokiwadaira, Trung tâm cộng đồng Kogasaki, Trung tâm cộng đồng
Nijusseikigaoka, Trung tâm cộng đồng Hachigasaki, Trung tâm cộng đồng Mutsumi, Trung tâm cộng đồng Matsuhidai

Nơi đặt thùng
thu hồi

Tên cơ sở xử lý

Phương pháp xử lý

Các linh kiện ô tô (lốp xe, bình ắc quy,v.v…), dầu thải, sơn, piano, chiếu, các loại dược phẩm, két
sắt chống cháy, bình chữa cháy, xi lanh khí propane, tấm vữa thạch cao, đất, phân bón, rác thải
liên quan đến xây dựng khó xử lý, v.v…

Cách vứt chất thải y tế điều trị tại nhà

Thùng thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

Rác thành phố không thu gom

Rác từ các văn phòng, cửa hàng (Rác thải thông thường trong kinh doanh sản xuất)
Rác phát sinh do sự kiện (Lễ hội trong khu vực, các khóa học, v.v…)

Thu hồi thùng giày, túi, thắt lưng

Dành cho đồ điện gia dụng cỡ nhỏ có kích thước nhét vừa khe của thùng thu hồi (chiều ngang 30 cm x chiều dọc 15 cm).
○ Máy tính xách tay ○ Máy tính bảng ○ Điện thoại di động ○ Máy ảnh ○ Máy chơi game cầm tay ○ Kim từ điển ○ Máy nghe nhạc cầm tay
* Đồ điện không thuộc các trường hợp nêu trên vẫn có thể được thu hồi nếu có kích thước cho vừa vào khe.
* Vui lòng tự chịu trách nhiệm xóa hết thông tin cá nhân rồi mới giao.
* Vui lòng tháo pin. Vui lòng không cho pin vào thùng.
* Vui lòng liên hệ để xác nhận thời gian mở cửa của từng cơ sở.

Rác thành phố không thu gom và xử lý
Là loại rác thải ra với số lượng lớn chẳng hạn như khi
chuyển nhà, tổng vệ sinh, tỉa cây trong vườn, v.v…

Rác từ hoạt động kinh doanh do các cửa hàng và văn phòng, v.v... thải ra không được vứt ở
các điểm thu gom rác hộ gia đình!

Tại thành phố Matsudo có chế độ trợ cấp mua máy xử lý rác nhà bếp bằng điện chẳng hạn như
thùng xử lý rác nhà bếp (đồ đựng để ủ rác nhà bếp, đồ đựng chuyên dùng đóng kín EM), v.v...

● Những thứ có thể thu hồi: Giày da, giày thể thao, túi xách tay, thắt lưng, v.v…
● Những thứ không thể thu hồi:Ủng, giày bốt, giày có đinh chống trượt, balô, vali kéo, túi đựng gôn, v.v…những thứ bẩn, bị hư, có mùi khác.
● Vui lòng cho giày có đủ đôi trái phải vào túi nhựa có thể nhìn thấy được bên trong.
● Vui lòng liên hệ để xác nhận thời gian mở cửa của từng cơ sở.

* Để thực hiện giảm lượng rác thải, có trường hợp sẽ tái sử dụng, tái chế tùy theo danh mục,
vui lòng tuân thủ đúng điều này.

Rác vứt 1 lần với số
lượng lớn

Hành vi tự đốt rác bị cấm theo pháp luật!

Trợ cấp mua thùng xử lý rác nhà bếp, v.v...

Trung tâm dịch vụ
vệ sinh Wanagaya

* Khi thu gom rác cồng kềnh, mỗi cơ sở tập kết vận chuyển khác nhau sẽ sử dụng xe thu gom rác khác nhau.
* Vui lòng tham khảo địa điểm của cơ sở tập kết vận chuyển, v.v… và cách thức mang đến rác đến các cơ sở vệ sinh ở phía dưới bên phải tài liệu này.

Nội dung

Thông báo

Đường đi vào

Sân tenis

Trung tâm tái
chế tài nguyên

Nhà mai táng
Cổng chính
Nghĩa trang Yahashira

Hợp tác xã
nông
nghiệp

Nút giao thông Nijusseiki-Gaoka

Kamishiki
Tuyến
chính

Tuyến
chính

Mabuchi Motor Co., Ltd.
Đến Nishi Funabashi
Trường trung học phổ thông công lập thành phố Matsudo

