
Cách phân loại, xử lí rác nguyên liệu và rác thải của thành phố NANAO

・Bỏ rác tại nơi thu gom theo qui định「điểm thu gom rác」.Hãy hỏi và xác nhận lại với người tổ trưởng khu vực hoặc quản lí nếu bạn sống khu nhà tập thể.
・Ngày thu gom rác được qui định theo từng khu vực nơi bạn sinh sống. Ngày đó được ghi trên lịch đổ rác, tuyệt đối không được bỏ rác sai ngày qui định.

　Lịch đổ rác được phân phát từ văn phòng uỷ ban của NANAO, hoặc có thể xem trên trang wed hay chương trình truyền hình của NANAO.

・Hãy bỏ rác trước 8 giờ 30 phút vào buổi sáng của ngày thu gom. Sau giờ này tuyệt đối không được bỏ.
・Các loại rác như : ① rác đốt, rác sinh hoạt ② rác thải của bãi rác ③ rác giấy ④ rác kim loại ⑤ thiết bị gia dụng nhỏ、⑥ rác bằng thuỷ tinh・
     bin khô..phân loại đúng cách và bỏ đúng ngày qui định.

・Pháp luật nghiêm cấm việc buôn bán rác tái chế.

●Bảng phân loại rác●

①Rác sinh hoạt 【tuần 2 lần】
　Rác nhà bếp, giấy không thể tái chế, cây cỏ khô, tã giấy, cao su, túi ni lông, đồ nhựa không có in kí hiệu tái chế được...

　※ Sử dụng đúng bao rác qui định（màu vàng）dành riêng cho NANAO. Nếu bỏ vào thùng giấy hoặc sử dụng bao rác khác thì rác đó sẽ không được thu gom.

　※ Rác nhà bếp cần để cho ráo nước trước khi bỏ vào túi rác.

　  ※ Đồ dùng có gắn kim loại thì hãy tháo rời ra trước khi bỏ. 　　　　Túi đựng rác đốt được chỉ định bởi thành phố NANAO →
    ※ Giấy có thể tái chế được thì hãy bỏ vào rác giấy tái chế. 　　　（có thể mua được tại các siêu thị ）
　※ Tã giấy cần được loại bỏ chất thãi vào bồn cầu trước khi bỏ tã vào túi rác.

②Rác thải của bãi rác, rác đem chôn 【3 tuần１lần】
　Ô, đèn sợi đốt/ ống chiếu sáng, tách/ đồ gốm sứ, thủy tinh chịu nhiệt, kính vỡ / chai, bình xịt, mỹ phẩm, chai thuốc trừ sâu

  Một phần của đồ gia dụng（Chăn điện, thảm điện, máy hút ẩm, máy nước lạnh, máy lọc nước, máy sưởi dầu...）

　※ Giới hạn dưới 150㎝（trên 150㎝ thì phải tự mang đến bãi rác trung tâm ）
　※ Dao kéo, đồ sứ, thuỷ tinh bị vỡ hãy cho vào túi bóng và ghi bằng tiếng nhật「キケン」
　※ Bình ga phải chọc thủng cho ga thoát ra hết. Lọ thuốc, lọ kem trang điểm phải rữa sơ qua nước.

　※ Hãy tách riêng bình xịt và bật lửa vào giỏ đựng rác phân loại riêng biệt khi bỏ.

　※ Chăn điện, nệm điện xếp nhỏ lại và đặt dây điện lên phía trên.

③ Các Loại Giấy 【４tuần 1 lần】
　Giấy báo (tạp chí, sách, truyện, tập vở, giấy in...) Thùng các tông, Lon bia, Chai nhựa có chữ  " PET ".

　※「sách báo」,「tạp chí」,「thùng các tông」,「lon  bia」,「chai nhựa」 5 loại này không được để lẫn lộn nhau.
　※ Các loại sách báo, thùng giấy phải xếp gọn lại và buộc dây thành hình dấu cộng.
　※ Vỏ lon bia rửa sạch bên trong nhẹ nhàng bằng nước. Nếu có thể thì hãy làm bẹp lon.
　※ Tháo nắp và nhãn trên chai nhựa (nắp và nhãn thì cho vào rác đốt )  rữa sạch với nước, nếu có thể thì làm bẹp chai nhựa.

④ Rác kim loại  【３tuần 1 lần 】
　Những vật dụng bằng sắt thép, lon sắt, xe đạp, máy sưởi bằng dầu..

　※ Giới hạn dưới 150㎝（trên 150㎝ thì phải tự mang đến bãi rác trung tâm).
　※ Rữa sạch bên trong lon sắt, không để bất cứ vật gì cong sót lại trong lon tái chế.
　※ Xe đạp 2 bánh ,xe đạp của trẻ con khi vứt rác phải dán giấy có ghi bằng tiếng nhật  “不用品” tức là đồ không dùng nữa.
　※ Máy sưởi dùng dầu chỉ được thu gom vào các tháng 4, 5, 11,12 .Cần tháo rời bin và lấy dầu ra khỏi máy trước khi bỏ.

⑤ Rác có kích thuớc lớn【12 tuần /1 lần】

　※ Giới hạn dưới 150㎝（trên 150㎝ thì phải tự mang đến bãi rác trung tâm).
　※ Vui lòng xoá các mục có thông tin cá nhân trước khi mang đi bỏ.
　※ Bin, cục sạc phải tháo rời ra khỏi máy.
　※ Loại bỏ các bóng đèn, bóng huỳnh quang ra khỏi máy.
　※ TV, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hoà, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính ( bao gồm cả máy tính bảng ) không được bỏ tại nhà thu gom rác.

【使いキリ】 【食べキリ】 【水キリ】
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⑥ Rác bằng thuỷ tinh【3 tuần thu gom 1 lần 】
　Chai không màu, chai màu nâu, chai màu khác, bóng đèn huỳnh quang, nhiệt kế, gương

　* Hướng dẫn về「chai, lọ thuỷ tinh 」
　　※ Chai không màu, chai màu nâu, chai màu khác phải phân loại ra 3 màu để riêng khi bỏ.
　　※ Chai rượu,  bia thì hãy mang đến cửa hàng đã mua, họ sẽ thu hồi lại vỏ để tái chế riêng.

≪ Nơi xử lý rác trực tiếp ≫
■ Trung tâm tái chế Nanaka (33 Tebu, Yoshida-Machi, Nanao-Shi) Số điện thoại 68-3200

　Phí xử lý ：100 yên/ 10 kg rác sinh hoạt

　Giờ tiếp nhận： thứ hai đến thứ sáu  từ 9:00 ～16:00、thứ bảy　9:00 ～ 12:00　※ Cuối năm và đầu năm thì sẽ thông báo nghỉ vào tháng 12

　Rác có thể mang đến : rác đốt được, đồ gỗ, nệm , chăn, thảm, chiếu, bin, bóng đèn...

■ Bãi chôn rác NANAKA (1 Kibu, Fujihashi-Machi, Nanao-Shi) Số điện thoại 53-5321

　Phí xử lý ：100 yên/ 10 kg rác sinh hoạt

　Giờ tiếp nhận： thứ hai đến thứ sáu  từ 9:00 ～16:00、thứ bảy　9:00 ～ 12:00　※ Cuối năm và đầu năm thì sẽ thông báo nghỉ vào tháng 12.

　Rác có thể mang đến：chất thãi bãi rác, đồ cứng, đồ gia dụng nhỏ, đồ sắt trên150㎝, ván trượt...

■Rác tiết kiệm

　địa điểm・giờ：trước cửa của uỷ ban NANAO　8：30～18：00（ cuối năm 12月29日～1月3日 Nghỉ ）

　　　　　　　　 Sambimu Hiyori Gaoka　8：30～17：15（cuối tuần, cuối năm 12月29日～1月3日  Nghỉ）

　　　　　　　　 Trung tâm Nakajima　8：30～17：15（cuối tuần, cuối năm 12月29日～1月3日  Nghỉ）

　　　　　　　　 Trung tâm cộng đồng（cạnh bảo tàng truyền thống）　8：30～17：15（cuối tuần, cuối năm 12月29日～1月3日  Nghỉ）

　Phí xử lý ：miễn phí

　Rác có thể mang đến：báo, tạp chí, thùng các tông, lon sắt, lon nhôm, chai nhựa.

≪ Đồ dùng không thể giao nộp tại bãi rác ≫

・Bình xịt lửa nơi bán sẽ thu hồi. ・Ống tiêm・・・vui lòng xử lý tại bệnh viện.

・Đá, xi măng, cây không tiếp nhận tại đây. ・Chất thải công nghiệp ・ ・ ・ Vui lòng xử lý bởi nhà thầu xử lý chất thải công nghiệp.

・Ô tô, xe máy・・・vui lòng xử lý tại nơi bán.

・Hoá chất nông nghiệp, thuốc mạnh..vui lòng xử lý tại nơi bán. ・Xác chết thú cưng ... Bạn có thể hỏa táng tại Sakai.（tốn phí ）

・Bánh xe, các bộ phận của xe hơi・・・vui lòng xử lý với nơi bán. ・Nhựa thải nông nghiệp ... Được thu thập nhiều lần trong năm bởi các hợp tác xã nông nghiệp.

・Bình ga lớn, dây dẫn ga・・・vui lòng xử lý với nơi bán. ・Dầu thải như dầu động cơ ... Vui lòng xử lý tại đại lý.

(a)  Thải bỏ TV, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo, điều hòa 

* Trường hợp mua hàng thay thế : bàn giao đồ cũ cho cửa hàng nơi bạn mua đồ thay thế  (có tính phí )

* Nếu đó không phải là mua thay thế thì : phải trả phí tái chế của thiết bị gia dụng tại bưu điện → Yêu cầu người vận chuyển mang đến địa điểm thu gom được chỉ định

　　Vui lòng xem mặt sau của lịch thu gom rác để biết danh sách các hãng vận chuyển bộ sưu tập.

　　Địa điểm đón khách được chỉ định: Kamiyoshi Co., Ltd.  (53-13 Tobu, Tumugi-Machi, Nanao-Shi) thoại 52-0129

　　Công ty TNHH Nippon Express Bộ phận bán hàng Nanao  (65 Ibu, Ootuki Nakanoto-Machi, Kashima-Gun) thoại 0767-74-2250

b) Phương pháp xử lý PC (máy tính )

　Nếu bạn nộp đơn trực tiếp cho nhà sản xuất máy tính của bạn, hãy mang trực tiếp đến bãi rác trung tâm (trả tiền phí )

　　※ Hạn chế các chai đựng thực phẩm và đồ uống như chai rượu thuốc, nước Vitamin...
　　※ Rữa nước, không cần tháo nhãn nhưng phải tháo nắp ra phân theo nguyên liệu tái chế.

・TV, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo, máy lạnh, máy tính cá nhân ... ( hướng dẫn bên dưới )


