
Mọi thắc mắc về việc đổ và phân loại rác xin liên hệ

Toà thị chính Nagasaki

Rác thải công nghiệp

Điều hòa

・Dùng giấy hoặc vải thấm dầu cũ đã sử dụng

Bản rút gọnCách phân loại 
rác của thành phố Nagasaki

Từ tháng 7 năm 2016

●Cho rác vào túi rác qui định, đổ trước 8 giờ sáng.  Hãy cùng hợp lực để phân loại đúng và giảm thiểu rác.
●Hãy ghi chú ngày vứt rác của nơi bạn ở.  Được vứt tối đa 3 túi mỗi loại cho mỗi lần đổ.

Hàng 
tuần

Hàng 
tuần
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Thứ

Thứ

Rác cháy 
được

Rác tươi Giấy vụn Các loại rác gỗ
Các sản phẩm từ nhựa Các sản phẩm từ cao su
Các sản phẩm từ da

● ● ●
● ●
●
・Rác tươi làm ráo nước, gói bằng giấy, báo khi vứt.

・Cắt các mẩu gỗ thành đoạn dưới 1mét và buộc 
  lại với đường kính không quá 40cm.

Giấy 
cũ

Báo・tờ rơi Sách, tạp chí, hộp giấy, 
giấy gói, bìa giấy

Giấy vụn lớn hơn 
danh thiếp thì kẹp vào trong 
sách hoặc tạp chí.
Ảnh, giấy than, giấy cảm 
nhiệt là rác cháy.

Dùng dây buộc theo từng loại

Bìa cát tông

Rác không 
cháy

Thuỷ tinh Gốm, sứ Thiết bị điện gia dụng nhỏ
Đồ kim loại (trừ xoong, nồi, ấm, chảo)

Các đồ bị vỡ, đồ nguy hiểm phải bọc lại bằng 
giấy báo và hiển thị "nguy hiểm" trên giấy bao, 
túi đựng.

Đục lỗ sau 
khi dùng hết

 Bao bì, hộp 
 nhựa xốp

Nhận biết bằng 
nhãn này

Hộp cơm và các loại khay đựng
Túi ny-lon mua hàng

Làm sạch 
vết bẩn

Chai nhựa như chai dầu gội
Nắp chai, nhãn chai Không cho vào nhiều lớp 

túi nilon.
(không cho bất kì vật gì 
 bên trong túi nilon)

Rác nguyện 
liệu

Chai, lọ không Lon không

Chai nhựa

Đồ kim loại như xoong, 
nồi, chảo, ấm nước Nhãn mác và nắp chai nhựa 

bóc riêng phân vào loại 
rác nylon.

Ống huỳnh 
quang

Cho vào hộp đựng lúc mua về và đặt cạnh 
thùng gom PIN hoặc thùng gom bóng  đèn.
Nếu là bóng đèn vỡ thì phân thành rác không cháy.

※ Đèn sợi đốt và đèn LED là rác không cháy

Bất kỳ 
lúc nào

PIN hình 
trụ

PIN hình trụ tròn như pin khô kiềm, mangan

Rác quá khổ
Cần đăng ký trước với nơi thu gom
※ Rác sẽ được thu gom tận nhà. 
     Cần gọi điện liên hệ trước.

Có phí 

 Tủ Giá sách Lò sưởi dầu
Giường  Xe đạp Máy khâu Chăn đệm
Lò vi sóng Bếp Quạt sưởi

Địa chỉ đăng ký
Thành phố Nagasaki cũ: Clean Nagasaki

Những loại rác 
thành phố không 
thu gom

Các vật khó xử lý

Lượng lớn rác

4 loại hàng điện gia dụng

Màn hình tinh thể lỏng, màn hình phẳng tivi

Tủ lạnh, tủ đông

Máy tính

Xin hãy hợp tác phân loại rác vì trong số các sản 
phẩm điện gia dụng nhỏ có nhiều loại có thể tái sử 
dụng sau khi xử lý

Cho vào thùng đựng quy 
định ở nơi tập kết rác

Phí tính riêng 
cho từng món

Máy giặt, máy sấy quần áo


