
Loại rác Cách bỏ rác Rác để bỏ Ngày thu tiền Nơi để đổ rác Những lưu ý khi đổ rác

Làm ơn vắt nước từ rác

Thứ Hai, thứ Năm hàng tuần Những đồ không vừa túi rác là rác quá khổ.

Bỏ nó vào một túi rác đặc biệt ở Thị
trấn Yachiyo (chữ đỏ)

Rác thô　 rác nhựa　 Chất thải giấy　　　

Hàng tuần
Sử dụng hết lượng chứa trong bình xịt và tạo
một lỗ.

thứ bảy Những đồ không vừa túi rác là rác quá khổ.

Bỏ nó vào một túi rác đặc biệt ở Thị
trấn Yachiyo (chữ xanh)

　Kim loại  Thủy tinh　 Đồ gốm　 Bình phun

Vui lòng rửa bên trong lon

Buộc các tờ báo, tạp chí và bìa cứng 

 bằng dây

　　lon rỗng  　báo chí　　 bìa cạc tông

Xin vui lòng rửa sạch bên trong

Vui lòng tháo nhãn và nắp chai PET

　　 Chai thú cưng　　　　　　Chai rỗng Vui lòng tách màu của các chai

Đặt nó trong một hộp đặc biệt tại điểm
thu thập.

Ắc quy　・Đèn huỳnh quang・Nhiệt kế thủy ngân

Giờ tiếp tân của Cleanport Kinu

từ thứ Hai đến thứ sáu 9:00～11：45、13：00～16：30

　　Xe đạp　　　　　futon　　　　　　đồ nội thất Thứ 7 thứ 2 và 4　9:00～11：45、13：00～16：00

※Những thứ không nên mang ra nơi thu gom

　・Phụ tùng ô tô(Lốp, bánh xe, cản, ắc quy, ghế)・Hóa chất nông nghiệp, sơn, khối, đá, cát, tro, bình chữa cháy

　・Chất thải kinh doanh, chất thải công nghiệp, chất thải xây dựng

　・TV, máy lạnh, tủ lạnh / tủ đông, máy giặt / máy sấy/　

　・Hỏi đại lý bán lẻ về máy tính của bạn

　・Bạn có thể phải trả phí tái chế thiết bị gia dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra.

Rác có hại Mỗi tháng một lần

Rác quá khổ Vui lòng mang nó đến Clean Port Kinu

từ thứ Hai đến thứ sáu

Thứ 7 thứ 2 và 4

Thời gian tiếp tân là cố định

Vui lòng mang nó đến Cảng

sạch Clean Port Kinu

Vui lòng vứt bỏ bóng đèn huỳnh quang mà không làm
vỡ nó.

Cách bỏ rác ở Thị trấn Yachiyo
〇Vui lòng phân loại rác và đổ rác tại điểm tập kết rác quy định trước 8 giờ sáng ngày quy định.

〇Vứt rác (đổ bất hợp pháp) ra ngoài điểm tập kết rác được chỉ định là phạm tội. Hãy làm theo các quy tắc.

rác có thể đ
ốt được

Vị trí được chỉ định trong khu
ôn viên của căn hộ

Rác không đ
ốt được

Chất thải tái
chế

Địa điểm chỉ định của điểm tập kết rác

Mỗi tháng một lần

Hai lần một tháng


