
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Rác không cháy được 

Túi rác chỉ định cho rác 

không cháy được 

Vui lòng sử dụng (100 

yên/túi).  

Túi 10kg hoặc ít hơn. 

 

Rác to cồng kềnh 
Xin vui lòng dán một phiếu xử lý 

rác (có thể mua phiếu cộng dồn) số 

tiền lệ phí yêu cầu cho mỗi mục. 

 

Rác nguy hại 

Túi trong suốt hoặc mờ tối đa 45 lít  

Xin vui lòng dán phiếu xử lý rác (100 
yên) và để ra bên ngoài  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ kim loại  

 
●Xin vui lòng viết từ "nguy 

hiểm" khi một vật dụng không 

an toàn như “dao,vật 

nhọn,mảnh thuỷ tinh vỡ...” 

●Xin vui lòng không vứt rác mà 

Uỷ ban thành phố không thể thu 

gom. 

 

 

 

 

 

 

●Buộc miệng của túi chặt. 
 

 
Máy móc gia dụng 

Máy lạnh,máysưởi 

Thiết bị âm thanh 

Đồ nội thất, giường và phụ kiện 

Trẻ sơ sinh và hàng hóa 

Trên đó,là những thứ không cho vào túi 

rác chỉ định. 

Những loại có cân nặng quá 10kg.  

 

●Phải tháo pin ra khỏi xe đạp điện

（Đối với pin có dán nhãn “pin sạc 

cỡ nhỏ” thì có thể cho vào túi đựng 

rác nguy hại.Ngoài các loại đó 

ra,phải liên hệ cho nơi bán hoặc hãng 

sản xuất để nắm rõ phương pháp vứt ） 

 

 
Xin vui lòng vứt chất thải nguy hại khác 

với chất thải thủy ngân và chất thải thủy 

ngân trong một túi riêng biệt. 

①Sản phẩm chất thải thủy ngân (ví dụ về 

vật phẩm) 

Ống huỳnh quang 

Nhiệt kế thủy ngân, ống thủy ngân, Máy 

đo huyết áp thủy ngân 

※ Các loại hỏng như : 

 ống huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân,  

nhiệt kế, máy đo huyết áp,phải vứt riêng 

biệt vào từng túi nhỏ sau đó gom lại và 

cho vào túi to. 
 

②Chất thải nguy hại khác với các sản phẩm 

chất thải thủy ngân (ví dụ về vật dụng) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
●Đối với pin loại tròn hình đồng xu và pin 

sạc nhỏ, bao gồm các thiết bị đầu cuối 

với băng vinyl. 

 

 

 

●Vui lòng không vượt quá 10kg mỗi túi.  
(Nếu bạn vứt bỏ ① và ② cùng một lúc, 

tổng cộng 10kg hoặc ít hơn ) 

Thiết bị điện gia dụng  

 

※Có loại “phiếu tái chế điện gia 

dụng” Hãy gọi điện thoại để được 

hướng dẫn đăng ký. 

 

Điều hòa không khí (không phải là 

thiết bị của toà nhà) 

TV (loại CRT, loại LCD, loại 

plasma) 

Tủ lạnh và tủ đông 

Máy Giặt, máy sấy quần áo 

 

 

 

 

 

Về cơ bản,sẽ được thu gom từ các 

cửa hàng. 

・Các cửa hàng đã mua trước đây 

・Trao đổi với các cửa hàng bán 

sản phẩm thay thế thiết bị 

 
●Rác thải của xí nghiệp 

●Vứt số lượng r ác nhiều do chuyển 

nhà 

●Vật nặng quá 50kg 

 

 
 
Vui lòng mang rác đến “cơ sở xử 

lý rác thải” của thành phố bằng 

cách tự mình chở đến hoặc yêu cầu 

công ty ủy quyền của thành phố xử 

lý. 
 

●Máy tính 

 

 
Có thể đăng ký thu hồi máy từ hãng 

hoặc sử dụng hộp thu gom thiết bị 

gia dụng.  
 

 
●Xe gắn máy・Xe đạp có động lực 

●Pin nút（Trừ loại có Biểu tượng 

BR/CR） 

●Máy nước nóng ●Bình chữa cháy 

●Piano ●Xi lanh khí  

●điện tử（Electone, v.v.） 

●chất Sơn（sơn mài,dung môi vv） 

●Dầu dễ cháy và chất béo của 

dầu... 

●Thuốc trừ sâu ●Thiết bị nông 

nghiệp  

●Các bàn thờ Phật giáo và cácloại 

bàn thờ khác 

●Chất thải y tế 

 

 
 
Xin vui lòng hỏi đại lý hoặc 

chuyên gia để xử lý nó. 
 

Túi nhựa vinyl, ống thông và băng 

gạc, xi-lanh (không kim)  
rác cháy được 

Khác hơn so với trên Uỷ ban không thu 

※được in 

bằng chữ 

màu cam 

trên túi  

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM TẬN NHÀ Mỗi lần vứt tối đa 15 túi Phương thức đăng ký thu gom rác tại nhà 
 

Đối với các loại rác mà Uỷ Ban không thể đến thu gom 

 thu gom 

(Sử dụng xong hoàn toàn và vứt chúng 

đi mà không cần đụt lỗ.) 

ấm đun nước, ô dù, v.v. 

 

Pin khô, bật lửa,   
Loại pin đồng xu 

(biểu tượng Model 

BR/CR) 

Pin sạc nhỏ 
Pin di động 

Thiết bị gia dụng nhỏ 

dưới 30cm vuông có pin 

sạc không thể tháo rời 

Chất thải aerosol sản phẩm (thuốc 

xịt các loại, chai cassette, vv) 

Gốm 

 

Đồ thủy tinh 

Thiết bị gia dụng nhỏ 

Văn phòng phẩm, 

đồ chơi 

 

Nếu bạn hiểu Nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 
《電話(số điện thoại)》083-254-5380 

休業日の翌営業日/9:00～19:00 

上記以外の火～金曜日/9:00～17:00 

※休業日は土・日、祝日、年末年始(12/29～1/3) 
 
《インターネット》毎日２４時間受付 

パソコン： https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/ 

携帯電話・スマートフォン： 

https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/mp/index.php 

 

ごみの分け方の相談（Tư vấn về cách tách rác） 

《電話(số điện thoại)》083-252-7165 
 

※いずれの場合も日本語による対応となります。 

 

 


