
ベトナム語版 

Thu gom rác và cách đổ rác 

Ngày thu gom rác tại T.P Sakaide khác nhau tùy thuộc khu vực và loại 

rác. Vui lòng tham khảo phần "Phân loại rác và cách đổ rác". 

Phải phân loại rác và đổ rác trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu 

gom tại vị trí thu gom quy định. 

Túi đựng rác cháy được và rác không cháy được được quy định rõ và 

được bán tại các siêu thị trong T.P Sakaide, v.v. 

Về ngày thu gom rác và địa điểm thu gom, vui lòng liên hệ với Phòng 

Môi trường đời sống của Tòa thị chính. (TEL 0877-46-4503) 

 

 

 

 

 

 

 

                Túi đựng rác do T.P Sakaide quy định  

                (rác cháy được và rác không cháy được) 

 

Ứng dụng thúc đẩy phân loại rác "San a-ru" 

Nếu bạn chưa biết cách đổ rác hoặc ngày đổ rác của từng loại rác, 

hoặc cách phân loại rác, hãy sử dụng ứng dụng miễn phí "San a-ru" 

để thực hiện đổ rác đúng nhé (ứng dụng chỉ có tiếng Nhật). 

 

 

 

 

Tải xuống từ Apple Store          Tải xuống từ Google Play 

 

 



 

Phân loại rác và cách đổ rác 

Hãy đổ rác sinh hoạt và rác tái chế trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom quy 

định tại vị trí quy định. Ngày thu gom khác nhau tùy theo loại rác và khu vực. Để 

biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Phòng Môi trường đời sống của Tòa thị chính. 

(TEL 0877-46-4503) 

Loại rác Hạng mục Điểm chú ý 

Rác cháy 

được 

Rác nhà bếp, giấy, tro, 

chăn, giày, gỗ vụn, quần 

áo, băng video, bỉm, dây 

chun, xốp, vật liệu đệm, 

vật liệu đóng gói, sản 

phẩm vinyl 

 

 

 Hãy cho rác vào túi thu gom quy định rồi 

mới đổ rác. 

 Rác nhà bếp: cần làm khô nước trước 

khi đổ. 

 Độ lớn của rác: phải làm sao để cho vừa 

vào túi thu gom quy định. 

 Que xiên bằng tre, v.v: bọc vào giấy 

trước khi đổ rác để không gây nguy hiểm.  

 Tro: cho nước vào để dập tắt lửa trước 

khi đổ. 

 Gỗ vụn: chia thành lượng nhỏ trước khi 

đổ rác. 

 Dầu ăn: dùng giấy hoặc vải để thấm hoặc 

dùng chất làm đông để làm đông cứng 

trước khi đổ.  

 Hộp đựng hoặc khay không thể làm sạch 

do bám dầu mỡ thì hãy phân loại thành 

rác cháy được khi đổ rác. 

 

 

 



 

Rác không 

cháy được 

Sản phẩm nhựa, đồ chơi, 

móc phơi, bàn chải đánh 

răng, kim loại, bàn là, 

nhôm, thủy tinh, thiết bị 

điện gia dụng nhỏ như nồi 

cơm điện, gương cầm tay, 

đài radio, máy ảnh, 

đồ gốm, ô, ống đèn huỳnh 

quang ngắn hơn hoặc bằng 

60 cm  

 Hãy cho rác vào túi thu gom quy định rồi 

mới đổ rác. 

 Bọc kính vỡ, dao cạo râu, dao, kim, v.v 

vào giấy, v.v để không gây nguy hiểm.  

 Chai thủy tinh, vỏ lon, v.v không làm sạch 

được cho dù đã xúc rửa bằng nước cũng 

được cho vào danh mục này. 

Rác tái chế 

 

Chai lọ, vỏ lon, chai PET 

có ký hiệu sau đây, pin 

khô, bật lửa 

 

 

 Hãy phân loại riêng bình xịt và bình gas 

mini để bàn với các vỏ lon khác. 

 Chai lọ thì hãy phân thành 4 loại sau 

trước khi đổ: bình trà, chai trong suốt, 

chai được thu hồi sử dụng nhiều lần, chai 

khác.  

 Ngoại trừ loại có nắp (dạng nắp đậy hoặc 

nắp vặn), hãy phân loại thành rác không 

đốt được (rác không cháy) hoặc rác tài 

nguyên khi đổ rác. 

 Bật lửa thì hãy sử dụng hết gas mới 

được bỏ đi. 

 Chai lọ, vỏ lon, chai PET thì phải dùng 

nước xúc rửa trước khi đổ rác. 

 Với loại rác này, hãy để vào thùng hoặc 

giỏ đựng để sẵn ở nơi quy định khi đổ rác 

vào ngày đổ rác tài nguyên của khu vực 

sinh sống. 
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Rác tái chế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pHộp đựng bằng nhựa và 

màng bọc có ký hiệu sau 

đây, cốc đựng sữa chua, 

bánh caramen, v.v, hộp 

đựng mì cốc, khay xốp, 

khay đựng trứng, chai 

đựng dầu gội, chai nước 

tương, chai nước sốt cà 

chua, màng bọc bao bì 

trong suốt, túi nhựa  

 

 

 

 Hãy cho vào túi nhựa trong suốt khi đổ 

rác.  

 Hộp đựng, khay thì hãy xúc rửa bằng 

nước trước khi đổ rác.  

 Tháo bỏ nắp và phân loại.  

 Hộp đựng, khay đựng khó làm sạch vết 

bẩn như dầu thì hãy đổ rác cùng với rác 

cháy được. 

 

 

 

 

Báo, tờ rơi, hộp giấy, bìa 

các tông, tạp chí, giấy bao 

gói 

 

 

 Hộp giấy thì xúc rửa bằng nước, cắt mở 

ra, làm bẹp trước khi đổ rác.  

 Hộp giấy có phần bên trong không phải 

màu trắng thì hãy đổ rác cùng với rác 

cháy được. 

 "Bìa các tông", "Báo/ Tờ rơi", "Tạp chí/ 

Giấy dày" và "Hộp giấy" thì hãy dùng dây 

buộc gọn theo từng loại. 

 Nhựa vinyl, nhựa và kim loại đi kèm theo 

giấy, ví dụ quyển tạp chí thì hãy tháo bỏ 

trước khi đổ rác. 
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Rác khổ 

lớn 

 

Đồ nội thất, giường, cửa 

kính, chiếu tatami, xe đạp, 

cửa lưới, thiết bị điện (ngoại 

trừ máy điều hòa, TV, máy 

giặt, tủ lạnh và các thiết bị 

điện cỡ nhỏ đã được phân 

loại thành rác không cháy)  

 

 Trường hợp thu gom tại nhà thì bạn cần 

trả một khoản lệ phí cho mỗi hạng mục thải 

bỏ. 

 Nếu bạn muốn được thu gom tại nhà, hãy 

đăng ký trước Phòng Môi trường đời sống 

thuộc Tòa thị chính để quyết định ngày thu 

gom. (TEL 0877-46-4503)  

 Bạn sẽ trả lệ phí từ trước, khi nhân viên 

thu gom của thành phố đến thu gom thì 

hãy kiểm tra hóa đơn. 

 Nếu bạn muốn tự mang rác đến thì hãy 

trực tiếp mang chúng đến Nhà máy tái chế 

(Recycle Plaza) của T.P Sakaide. (TEL 

0877-44-2320) Nhỏ hơn 100kg là 1,000 

yên, cứ tăng thêm cân nặng dưới 10kg thì 

thu thêm 100 yên, ngày thường từ 1 giờ 

chiều đến 4 giờ chiều, chủ nhật thứ 2 hàng 

tháng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ sáng và từ 

1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. 

 Tùy theo hộ gia đình, có trường hợp được 

miễn phí thu gom rác cỡ to.  

 Trong số các loại rác cỡ to, có loại T.P 

không thể thu gom.  

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Phòng 

Môi trường đời sống của Tòa thị chính. (TEL 

0877-46-4503) 

Tái chế đồ 

điện gia 

dụng 

Máy giặt, điều hòa, tivi, tủ 

lạnh 

 

 

 

 

 

 

 Để xử lý các sản phẩm ghi bên trái thì cần 

phải trả tiền tái chế. Hãy liên hệ với cửa 

hàng bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm, 

hoặc cửa hàng bán lẻ nơi bạn định mua 

sản phẩm cùng loại để nhờ họ lấy giúp. 

Cũng cần phải trả chi phí vận chuyển. 

 Chi phí sẽ khác nhau tùy theo độ lớn và 

hãng sản xuất. 

 


