
Phương pháp phân rác xem cụ thể trang tiếp theo

Hãy bỏ rác ở khu gom rác nơi bạn sinh sống 

Tuy theo khu vực thu gom rác mà ngày quy định bỏ rác
khác nhau
Xin hãy kiểm tra Lịch tái chế rác thải 

Các loại bao rác chỉ định xem cụ
thể trang tiếp theo

Bao rác chỉ định có bán ở các siêu thị và tiệm combini

Hướng dẫn về cách vứt rác
Nguyên tắc thu gom rác ở tỉnh Iida

Phân loại rác theo từng thành phần ,
nguyên liệu1

Nơ i gom thu rác3

Bỏ rác trước 7h sáng vào ngày thu gom
rác đã quy định4

Bỏ vào bao rác chỉ định2

Xin hãy tuân theo quy định khi bỏ rãc

Tỉnh IIDA

Bộ phận quản lý môi trường tỉnh Iida   Số điện thoại 0265-22-4511(đại diện) Số nội bộ 5464・5465
Trang web chính thức của thành phố Iida　URL http://www.city.iida.lg.jp/site/gomi/

Địa chỉ liên lạc

1 lần chỉ bỏ tối thiểu 3 bao rác nơi thu gom rác
Nếu bạn muốn dọn sạch một lượng lớn rác cùng một lúc, hãy mang
nó trực tiếp đến từng cơ sở xử lý rác thải

Đi theo đường số 1
về hướng Yasuoka

KENDO 1(đường quốc lộ số1)

Ga Tenryukyo

Cầu Minabara

Tenryukyo

Tokimata
Hướng đến Tenryukyo IC

Đường nông trại rộng

KENDO 1
(đường quốc lộ số1)

Đường hầm Shirasuna

Trường tiểu học
Shimohisakata

Đ
ường cao tốc San-en N

anshin

Bản hiệu hướng dẫn

Bản hiệu hướng dẫn

Bảng hiệu
hướng dẫn

Bảng hiệu
hướng dẫn

Đường cáo tốc San-en Nanshin
Điểm ra vào đường cao tốc Tatsue

●

A

A

Con sông TENRYU

Cầu Koya-bashi　Sông TenryuCầu TẺNRYU

Cầu suijin

đôngCầu suijin đông

Thành phố Iida
shimohisakatainaba 
1526-1

Thành phố Iida
Chihae 1677-4

Trung tâm làm sach
INABA

Nơi xử lý rác cuối cùng ở tỉnh Iida
 (Green Valley Chiyo)

Hướng đến Chiyo

Hướng đến
Takagi

Hướng đến
Tatsue

Hướng đến
làng Yasuoka

Hướng đến
Shimohisakata

Trường tiểu học Chihae

Rác đốt được
Trung tâm làm sạch INABA

◆Thời gian làm việc

　 8：30～ 11：30／13：00～ 16：30

◆Thời gian làm việc   Thứ 2 ～ Thứ 6
　 (Có thể làm việc vào ngảy nghĩ lễ lịch đỏ)

◆Ngày nghĩ  Thu 7・Chủ nhật

◆Phí   180 Yen／10㎏

Rác chôn vùi
Nời xử lý rác cuối cùng
của tỉnh Iida (Green Valley Chiyo)

Rác tự nhiên 
(Kim loại ・Giấy)

◆Thời gian làm việc

　9：00～ 12：00／13：00～ 16：00

◆Ngày làm việc  Thứ 2～ Thứ 6 

　(Làm việc buổi sáng ngày lễ )

◆Ngày nghĩ  Thứ 7,Chủ nhật, Buổi Chiều ngày lễ

◆Phí   150 Yen／10ｋｇ

※Ngày làm việc ,thời gian làm việc hỏi trực tiếp
　Hãy gọi điện thoại để xác định 

Maeda Sangyo Co., Ltd Maeda Co.,Ltd Nakata Shoji
Thành phố Iida Kamisato Beppu 3337-15
Điện thoại 0265-22-2488

Thành phố Iida Matsuo Agemizo 3101-13
Điện thoại  0265-22-5328

Thành phố Iida  Matsuo Shiroda 862-1
Điện thoại  0265-23-1558

2020.2

Số điện thoại 0265-59-1153

Số điện thoại 0265-48-6648



●Tivi, tủ lạnh・tủ đông, máy giặc ・máy xấy
　quần áo ・máy  lạnh, máy tính cá nhân

●Lốp xe, bình chữa cháy,
　đệm lò xo vv

Rác không được thu gom trong thành phốRác không được thu gom trong thành phốChai nhựa petChai nhựa pet Những loại rác liệt kê dưới đây ,không được vứt nơi thu gom rác

※Nút chặn bên trong khó tháo
　hãy để nguyên
※Nắp bỏ vào Rác tự nhiên
　(Rác nhựa mềm có ký hiệu pura)

※Nhãn cho vào rác tự
　nhiên(Rác nhựa mềm 
　ký hiệu pura)

Rửa sạch
Bóc
nhãn

Tháo nắp ra
Cách bỏ rác

Nước ngọt ,nước ,trà,
nước tương,giấm...

●Hộp đựng thức ăn nước uống

Tham khảo ý kiến cửa hàngBỏ ở những nơi thu gom ở các siêu thị lớn

Tuần 2 lần gom rác

1 tuần gom
rác 1 lần

Tháng thu gom
rác 2 lần

Rác đốt được 

Rác chôn vùi

Rác tài nguyên

Rác tài nguyên (giấy)

Rác  xác định

Dưới
30cm

Trên
1m

Dưới
30cm

Trên 1m

※Rác có kích cỡ lớn hơn quy định nêu trên,Xin hãy mang 
đến Trung Tâm làm sạch INABA

●Giấy vụn ,tả lót

●Rác sống

●Sản phẩm từ nhựa,・sản  phẩm từ bao niloong・quần áo ・vải

●Sản  phẩm từ da・Sản phẩm từ cao su

●Cỏ ・Ｌá  rụng ・
　Cành cây 

Dưới
15cm

Trên 1m
Trên 1m

●Rác có kích cỡ 3 chiều Dọc ・Ngang・cao 
dưới 1mx1mx30cm không bỏ vào được bao 
rác.Hãy buộc chặc lại mua tem 120 yen dán 
vào ,bỏ vào khu vực thu gom rác quy định

Kiểm tra lịch bỏ rác

●Hủ ・Khay đựng thực phẩm 

●Các  loại khay

●Nhãn ,nắp chai

●Các  loại Típ ●Các  loại chai

●Túi đựng thực phẩm

Rác rửa không tẩy đi vết bẩn

●Bao rỗng ,khay đựng làm từ nguyên liệu nhựa ,
　nilong
●Rửa và loại bỏ vết bẩn như thực phẩm

○Bình xịt (thuốc diệt côn trùng, thuốc nhuộm tóc, chất khử mùi, vv ..) và bình gas,
　Sau khi sử dụng,hãy đục lỗ để lấy hơi gas ra.

Không bắt buộc phải dán con tem biên nhận 

●Lon rỗng ●Nồi・Ấm nước

●Gọng ô dù

●Nhôm

●Xe đạp

※Dán băng keo lên yên xe và
　viết chữ "rác".

Chảo ・Dao・
Muỗng canh …（ ）

※Kiểm tra ngày thu gom rác 
　theo lịch tai chế rác thải

Tháng thu gom
rác 2 lần
※Kiểm tra ngày thu gom rác 
　theo lịch tai chế rác thải

※Hãy xác định ngày

　gom rác trên bảng

　Lịch tái chế rác thải

Tháng thu gom
rác 2 lần
※Kiểm tra ngày thu gom rác 
　theo lịch tai chế rác thải

Dưới
30cm

Trên 1m
Trên 1m

Dưới
30cm

●Ｇồm 3 loại ( giấy báo ・thung cacton ・cac loại giấy khác)phải phân ra,dùng 
giây nilong cột lại hình chữ thập rồi mới mang ra khu vực thu gom rác

Không bắt buộc phải dán con tem biên nhận 

Không bắt buộc phải dán con tem biên nhận 

●Giấy báo ●Thùng cacton ●Các loại giấy khác ( giấy quảng cáo ,tạp chí ,sách …) 

●Đồ sành sứ,sản phẩm làm từ thủy tinh

●Vật dụng đồ điện gia dụng

●Bóng đèn dài,
　bóng đèn tròn

●Rác hỗn hợp
●R á c  có  k í c h  cỡ  3  

chiều Dọc ・Ngang・
cao dưới 1mx1mx-
30cm quá kích cỡ 
bao rác.Hãy buộc 
chặc lại  dán tem 
120 yen,bỏ vào khu 
vực thu gom rác  
quy định

Dưới
30cm

●Pin khô

●Quẹt gas ●Nhiệt kế thủy ngân

※Phải sử dụng hoàn
　toàn hết gas

Không có bao rác chỉ định .
Cho vào bao nilong trong bỏ
vào ngày gom rác chôn vùi

Chăn nệm

●Thùng bọt biển

Bao bì ,khay đựng bắng nhựa


