
 

 

Cách phân loại và cách bỏ rác 
của Cleanpy 

Ngày thu gom Cách phân loại và cách bỏ rác 
Rác có thể cháy 

được 
 

Thứ       và thứ    

 

hàng tuần 

Rác nhà bếp (thức ăn vụn, cơm thừa, v.v...) 

Vinyl, màng bọc, cao su, v.v... 

Giấy vụn và các loại vải không thể tái chế 

Cành cây nhỏ 

Sản phẩm bằng da (giày dép, túi xách, v.v...) 

Bỉm giấy, v.v... 

Những rác khác có thể cháy được, có kích cỡ 

có thể cho vào túi chỉ định  

●Hãy cho vào túi thu gom chỉ định của thành phố Hekinan và bỏ ra. 

●Rác nhà bếp thì cố gắng làm phân hữu cơ. Vui lòng làm sạch nước 

cẩn thận trước khi bỏ ra. 

●Cành cây nhỏ và dăm gỗ thì cắt ở kích thước nằm trong phạm vi 

60cm, sau đó cho vào túi chỉ định và bỏ ra. 

●Khi cần bỏ số lượng lớn thì hãy tự mình mang đến Trung tâm làm 

sạch Clean Centre Kinuura. 

●Phân và chất bài tiết thì hãy dội xuống bồn cầu. 

Rác có thể tái chế 

Rác chôn lấp 
Rác đặc biệt 

 
Thứ     

của tuần thứ    và    
hàng tháng 

 

*Vào kỳ nghỉ năm mới, tùy vào 

khu vực, lịch trình có thể khác 

với thông thường. Hãy xác 

nhận trên lịch bỏ rác. 

Kích cỡ tối đa có thể bỏ ra 
khoảng một đấu (can 18 lít). 

Những thứ lớn hơn thì hãy bỏ 
ra vào ngày thu gom Rác quá 
khổ. 

Hãy bỏ ra trong khoảng thời 

gian từ 6 giờ 30 phút đến 8 

giờ 30 phút sáng. (Có thể khác 

nhau tùy theo khu vực). 

 

 

Lon bằng nhôm (lon đồ uống) 

Lon bằng thép (lon đồ uống) 

Các loại lon khác 

●Hãy súc sạch bằng nước trước khi bỏ ra. 

●Lon xịt có nguy cơ phát nổ nên hãy đục lỗ trước khi bỏ ra. 

 

 

Chai có thể trả lại 

(Chai một thăng (khoảng 1,8 lít), chai bia) 

Chai hỗn tạp (không màu, nâu, xanh dương, đen) 

●Hãy súc sạch bằng nước trước khi bỏ ra. 

●Hãy tháo nắp ra và phân loại vào “Các loại vật thể kim loại và 

những thứ không thể phân loại khác” hoặc “Nhựa cứng”. 

●Chai hỗn tạp thì hãy chia theo 3 màu và bỏ ra. 

 

 

Khay xốp 

Xốp 

Chai nhựa PET 

Các loại nhựa cứng 

●Hãy súc sạch bằng nước trước khi bỏ ra. 

●Hãy phân loại nắp vào “Nhựa cứng”. 

●Khay xốp, chai nhựa PET thì có thu gom tại các siêu thị, v.v... nên 

vui lòng hợp tác. 

 

 

Nồi chảo, sắt vụn, ấm đun nước, ô dù, tấm kẽm, đồ điện gia dụng cỡ nhỏ, v.v... 

“ Rác có thể cháy được”, “Rác tái chế” 

“Các loại nhựa”, “Rác chôn lấp”, “Rác quá khổ” 

Rác không phải là “Rác đặc biệt” 

●Hãy bỏ những thứ lẫn lộn kim loại với 

nhựa, thủy tinh, gỗ, vải, v.v... mà không 

thể phân loại tại gia đình. 

Đối với việc thu 
gom rác tái chế thì 
tất cả mọi người 

trong khu vực 
hãy cùng nhau bỏ những thứ 
thuộc tài nguyên quý báu như 

báo, tạp chí, thùng carton, vải, 
chai bia, v.v... ra bãi thu gom 
của các tổ chức thực hiện thu 

gom như Hiệp hội trẻ em, PTA, 
Hiệp hội khu phố, v.v... 

 

 

Giấy báo (tờ rơi lồng vào bên trong) 

Thùng carton 

Hộp giấy 

Các loại giấy khác có thể tái chế (bao bao gồm tạp chí) 

●Hãy bó bằng dây theo hình chữ thập theo từng loại và bỏ ra. 

●Ngoài ra, dây bằng nhựa vinyl sẽ trở thành rác nên hãy cố gắng sử dụng dây 

bằng giấy. 

●Những thứ có kích thước nhỏ không thể bó lại thì có thể cho vào trong túi giấy 

sao cho những thứ bên trong không ló ra ngoài, dùng dây buộc lại hoặc dùng 

kim bấm để bấm lại và bỏ ra. 

●Hộp giấy thì rửa kỹ bên trong bằng nước, sau đó mở ra, bó lại và bỏ ra.  

*Những thứ bên trong có màu bạc thì bỏ vào “Rác có thể cháy được”. 

●Không thu gom vào ngày trời mưa. 

 

 

 

Quần áo 

Giẻ rách, v.v... 

●Hãy bó lại bằng dây hoặc cho vào trong túi vinyl, túi giấy. 

●Các loại vải bị bẩn do dầu, v.v... không thể dùng để tái chế thì hãy 

xem nó là “Rác có thể cháy được” và bỏ ra. 

●Không thu gom vào ngày trời mưa. 

 

 

Các loại gốm sứ, các loại thủy tinh 

Mảnh vỡ của gạch, khối bê tông, v.v... 

(Hãy đập vỡ thành kích thước cỡ nắm tay lớn). 

Chai mỹ phẩm (làm bằng gốm sứ hoặc làm bằng thủy tinh) 

●Có thể bỏ ra tối đa là 3 can kim loại một đấu 

(khoảng 18 lít). Rác chôn lấp nhiều hơn số 

lượng trên thì hãy nhờ nhà thầu xử lý rác thải. 

 

 

Đèn huỳnh quang, pin khô 

Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng và nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể 

Những thứ khác có chứa thủy ngân 

●Ngay cả trường hợp bị bể vỡ cũng đừng 

trộn lẫn vào “Các loại vật thể kim loại và 

những thứ không thể phân loại khác”, hãy bỏ 

ra như là một loại “Rác đặc biệt”. 

Rác quá khổ 
 

Thứ Tư của tuần thứ 
hàng tháng 

*Vào đầu năm, có thể sẽ khác 

nhau tùy vào khu vực. Hãy 

xác nhận trên lịch bỏ rác. 

Đồ điện gia dụng  

Các loại bộ đồ giường 

Các loại đồ nội thất 

Xe đạp 

Khác 

●Đối với tivi, máy giặt, máy sấy, máy điều hòa không khí, tủ mát, tủ đông thì hãy 

hãy yêu cầu cửa hàng đã mua, cửa hàng đã mua thay thế hoặc nhà thầu xử lý 

chất thải tiếp nhận lại. (Có tính phí) 

●Việc phân loại khi bỏ ra sẽ được hướng dẫn tại địa điểm bỏ ra. 

●Đối với đệm có lò xo, sẽ được tiếp nhận nếu đã tháo rời. 

●Thời gian bỏ ra tại tất cả các địa điểm thu gom là từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 

phút sáng. 

Không được bỏ ra ngoài thời gian chỉ định. 

●Vào những ngày trời mưa, vui lòng không bỏ ra những thứ hút nước và nặng 

lên như bộ đồ giường, v.v... 

●Máy vi tính xách tay thì hãy xem là “Rác quá khổ” và bỏ ra. 

*Nội dung bên trên là nội dung tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

Các loại giấy 

Các loại lon 

Các loại chai 

Các loại vật thể kim loại và những thứ 
không thể phân loại khác 

Các loại vải 

Rác chôn lấp 

Rác đặc biệt 

◎Vui lòng tập hợp túi đựng 

rác tại địa điểm gần đó. 

◎Đừng bỏ ra từ tối 

của ngày hôm trước 

nhé. 

◎Thời gian bỏ ra là trước 8 giờ 30 

phút của ngày hôm đó. 

Thành phố và Trung tâm làm sạch 

Clean Centre sẽ không tiếp nhận 

những thứ sau đây. 

Rác thải công nghiệp, rác chưa phân 

loại, bình khí propan, ắc quy, sản phẩm 

dầu mỏ như dầu bay hơi, dầu diesel, 

dầu hỏa, dầu mazut, v.v... lon chứa dầu 

hoặc sơn, bình chữa cháy, thuốc liều 

mạnh, thuốc trừ sâu, máy móc và thiết 

bị nông nghiệp, xe gắn máy, tivi, máy 

giặt, máy sấy, máy điều hòa không khí, 

tủ mát, tủ đông, lốp xe, bóng bowling, 

két sắt chống cháy, v.v... 

Khi mang rác vào Trung tâm làm 

sạch Clean Centre, sẽ tính phí của 

phần trên 100kg. 

Rác gia đình bỏ ra một lần với một 

lượng lớn (rác phát sinh do chuyển 

chỗ ở, nghi thức tang lễ, cắt tỉa cây 

trồng trong vườn, cắt cỏ, v.v...), rác do 

hoạt động kinh doanh (rác phát sinh từ 

công ty, cửa hàng buôn bán, cửa hàng 

ăn uống, v.v...) 

Từ 100kg trước xuống sẽ miễn phí. 

Với phần vượt quá 100kg 

phí sử dụng sẽ là 50 yên ứng với 10kg. 

1. Hãy bỏ rác vào nơi đã 

được quy định 

2. Hãy bỏ rác vào ngày 

giờ đã được quy định 

3. Hãy bỏ những thứ đã 

được quy định 

[Thắc mắc liên quan đến rác] 

Phòng Môi trường, Bộ phận Môi trường 

kinh tế thành phố Hekinan 

TEL 41-3311 

Những thứ sau đây có thể mang 

trực tiếp vào Trung tâm làm sạch 

Clean Centre hoặc nhờ nhà thầu 

được phép thực hiện công việc xử 

lý rác thải thông thường. 


