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Ⅲ-6 Rác thải

1. Cách bỏ rác
Nhằm mục đích giảm lượng rác thải và tái chế nên rác được tiến hành phân loại.

Các loại rác
・ Rác cháy.
・ Rác không cháy.
・ Báo cũ, tạp chí cũ, lon, bình nhựa.

Nếu không giữ đúng qui định sẽ gây phiền phức, trở ngại cho người hàng xóm, người đồng sự,

như việc không chấp hành
1 Bỏ rác không đúng ngày giờ qui định
2 Bỏ rác không đúng chỗ qui định
3 Không phân loại rác trước khi bỏ rác.

Tùy theo thành phố, quận, thôn có qui định khác nhau về việc phân loại rác, muốn biết cụ

thể xin hỏi người hàng xóm, hoặc nhận thông tin tại trụ sở quận. Có trụ sở quận có bảng giải
thích bằng tiếng nước ngoài.

2. Cách vứt bỏ loại rác khác
(1) Pin / chai uống nước
Trong pin có chứa chất độc hại, cần phải có kỹ thuật xử lý, do đó về nguyên tắc sau khi sử dụng

xong, hãy trả về tiệm mình đã mua. Về chai bia, chai nước giải khát khi trả lại chai không về cho
cửa hàng, sẽ được trả lại tiền chai. Xin xác nhận với cửa hàng bán nước giải khát.

(2) Bao bì dụng cụ bằng plastic
Gồm các bao bì, khay đựng sản phẩm bằng plastic v.v… và vứt vào ngày quy định.

(3) Rác có kích thước lớn
Về các dụng cụ gia đình, đồ điện gia đình (máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt trong phần sau) muốn

bỏ ra phải được thu hồi đúng ngày quy định của rác có kích thước lớn hoặc phải yêu cầu cơ quan
hữu quan thu hồi. Tùy theo địa phương có nơi có thu phí.

(4) Máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt
Khi bỏ máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo ra khỏi nhà, phải liên hệ với các cửa

hành bán lẻ đồ điện nơi bạn đã mua (hoặc có ý định mua cùng loại hàng) trả họ một khoản lệ phí
quy định để họ nhận đồ thải. Đồ điện vứt đi sẽ được nhà sản xuất thu gom lại tái chế sử dụng. Các
cơ quan hành chính thành phố hoặc làng xã không có chứa năng thu hồi đồ thải.
Tham khảo trang web để biết thêm chi tiết
URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
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