
Uri ng basura Paano mailabas Basurang maari mailabas Petsa ng koleksyon Lokasyon ng koleksyon Paalala sa paglabas ng basura

Lingguhan Maging pinatuyo ang basura sa kusina.

Lunes・Huwebes Hindi umaangkop sa bag ay malaking basura.

Ilagay sa supot ng para lamang sa Yachiyo-cho(pula titik) Basura sa kusina, mga plastik,mga papel

Lingguhan Butasan ang spray can pag-ubos na gamitin.

Sabado Hindi umaangkop sa bag ay malaking basura.

Ilagay sa supot ng para lamang sa Yachiyo-co(asul titik) Mga bakal, salamin, baso, pottery, spray lata

Banlawan ang mga lata na walang laman.

Ang mga magazine,pahayagan, at karton ay 

nakataling pa-cross. 

Mga lata walang laman, magasin, pahayagan, kahon

Mangyaring banlawan ang loob.

Alisin ang takip at label ng mga pet bottle.

　　Pet bottle　　　　　　walang laman bote Hiwalayin ang kulay ng mg bote.

Ilagay sa kahon ng basura sa dump

Baterya fluorescent mercury thermometer

Kung hindi ka direktang mag-import ay

Clean port ・Transport sa kinu  makipag-ugnay sa Dnvironment Division.

　　Bisikleta     futon    mga kasangkapan

※Ang mga basura sa hindi makolekta sa site kaya clean port at Kinu

　・Mga bahagi ng sasakyan(gulong、wheel,bumper,baterya,upuan atbpa.)・Pestisidyo,pintura,mga bloke,bato,buhangin,abo,pamatay apoy,atbp.

　・Mga basura sa negosyo,basura pang-indudtriya,mga materuyales sa konstruksyon atbp.

　・Tulad ng para sa 4 na item ng mga gamit sa sambahayan(TV/airconditioner/refrigerator,/frizeer/washing machine/dryer)ang mga PC ay dapat na kolektahin ng mga nagtitingi.

　  Halimbawa hindi ito makolekta ay maaaring kailangan ang bayad sa pag-recycle ng kagamitan sa bahay.

〇Mangayaring paghiwalalayin ang basura at iloagay ito sa itinalagang punto ng koleksyon ng basura 8:00 ng umaga sa itinalagang araw.

〇Ang pagdidiskarga (Iligal na pagtatapon)ng basura maliban sa itinalagang punto ng koleksyon ay isang krimen.Mangyaring sundin ang mga patakaran.

 PAANO  MAGLABAS NG BASURA SA YACHIYO-CHO

Nasusunog na
bsura

Lugar ng distrito kung saan nakatira

Hindi nasusunog
na basura

Recyclable basura Ang dinisenyo na lokasyon ng depot

Isang besses sa 1 buwan

2 besses sa 1 buwan

   【Makipag-ugnay】Yachiyo-Cho Invironment Division0296-48-3818

Mapanganib na
basura

Isang besses sa 1 buwan Fluorescent tube ay alisin na hindi mabasag.

Malalaking basura Ilagay diretso sa malinis na daungan・Kinu

clean port・oras pagtanggap

Mon.～Friday9：00～11：45

　　　　　　13：00～16：30


