Hãy tuân thủ quy định vứt
rác của Nhật Bản
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· Rác sẽ không được thu gom nếu không phân
loại đúng cách
· Rác sẽ không được thu gom nếu sử dụng loại
túi không đúng quy định
· Rác sẽ không được thu gom nếu không vứt
rác trước thời gian quy định
· Phải tuân thủ các quy tắc và giữ gìn vệ sinh ở
nơi thu gom rác
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* Cho nắp chai đã tháo vào túi đựng chai

Cho từng
loại vào

hoặc
túi trong suốt

Rác tài nguyên
loại 2

Cột rác các loại lại
bằng dây, v.v...

Rác nguy hiểm,
độc hại

Cho rác các loại vào

Rác không cháy
được
Rác cháy được

Thu gom trong cả ngày lễ
(Trừ ngày 1/1 ~ ngày 3/1)

［

túi bóng mờ

Rác tài nguyên
loại 1

hàng tuần

10

Thứ

hàng tuần

11

hàng
tuần

13

Cột lại

túi trong suốt

Rác tài nguyên
loại 2

Thứ

Cách xử lý bình chữa cháy, máy
tính, xe máy
Những vật dụng không thể xử lý,
thu gom trong thành phố

［

Rác tài nguyên loại 1

Danh sách ngày
thu gom rác theo
từng khu vực

Cột nhập ngày thu gom rác

Vui lòng tham khảo “Danh sách
ngày thu gom rác” ở Tr.13 ~ Tr.15
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Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

lại

Rác cháy được

Bản giữ

5

Rác cồng
kềnh, v.v...
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cách vứt rá
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Danh mục đồ
điện gia dụng có
thể tái chế
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Rác nguy hiểm,
độc hại

2

Rác không cháy
được

ベトナム語版

Thành phố Saitama

Túi trong suốt

Túi trong suốt

hoặc

túi bóng mờ

Thứ

● Vui lòng vứt rác trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom rác, và trước 5 giờ 30 phút sáng đối với khu vực
thu gom rác cháy được vào sáng sớm (thời gian được quy định tùy theo địa phương).
● Không vứt rác kinh doanh ở nơi thu gom rác gia đình.

Rác tài nguyên
loại 1

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác
Rác tài nguyên loại 1

Thứ

hàng tuần

Chai/lọ

ジュース

Chai/lọ đựng nước uống,
thức uống dinh dưỡng

Lọ cà phê

Lon thức uống

Lon trà

Lọ gia vị

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

Lon

Hộp kẹo

Chai nhựa PET

Vật dụng có ký hiệu PET
* Vui lòng tháo nắp chai ra.
* Vui lòng xé gỡ nhãn và vứt bỏ chung với bao bì đựng thực
phẩm bằng nhựa.

Chai nhựa PET
đựng thức
uống

Chai nhựa PET
đựng thức
uống có cồn

Bao bì đựng thực phẩm bằng nhựa

Ví dụ
• Là vật dụng dùng để đóng gói thực phẩm, có ký hiệu

• Vật dụng làm sạch được chất bẩn bằng cách súc rửa sơ, để
tránh lãng phí nước.
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Ly mì ăn liền

Hộp đựng, túi
bánh kẹo

Khay đựng
thực phẩm

Vật đựng
thức uống

×

Lọ mứt

Lọ mỹ phẩm,
sản phẩm y tế

(2) Súc rửa bên trong

Không được vứt bỏ

Lon đồ hộp

Lon sữa

(3) Cho rác các
loại vào

túi trong
suốt

hoặc

túi bóng mờ

×

Bình xịt

×

Lon chứa dầu

Cho nắp đã tháo vào chung với
túi trong suốt đựng chai

Không được vứt bỏ

×
Chai nhựa PET
đựng nước
tương

Hộp đựng
đậu phụ

Vật đựng dầu

Những vật dụng bị bẩn
kể cả bao bì đựng thực
phẩm bằng nhựa

×

Không được vứt bỏ

Vật đựng
mayonnaise

×

Khay thức ăn

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

Không được vứt bỏ

Rác nguy hiểm,
độc hại

(1) Tháo nắp

Lẫn với rác không cháy được

* Cho nắp chai đã tháo vào túi đựng chai

Lẫn với rác không
cháy được

túi bóng
mờ

hoặc

Rác cháy được

túi trong
suốt

Những vật dụng bằng
nhựa nhưng không
dùng để đựng thực
Vật đựng chất
phẩm
tẩy rửa

×

Vật đựng nước
sốt

×

Vật đựng
dầu gội đầu

×
Hộp đựng
natto

×

Rác cháy được

Cho rác các
loại vào

Rác tài nguyên loại 1
Rác tài nguyên loại 2
Rác nguy hiểm, độc hại
Rác không cháy được
Rác cháy được

Rác tài nguyên
loại 1

●
●
●
●
●

Đồ chơi
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Rác tài nguyên
loại 2

Rác tài nguyên loại 2
hàng tuần

Thứ

Giấy cũ
các loại

Những vật dụng có mùi, hóa đơn (giấy in nhiệt), phiếu giao hàng tận nhà (giấy than), bưu thiếp
tờ gấp, hình ảnh, tem dán, giấy bạc (giấy ép kim), cốc giấy (giấy chống thấm) và vật dụng bị bẩn
nặng, v.v... cho vào rác cháy được

Thùng các-tông

Báo
(bao gồm cả tờ
bướm kẹp bên
trong)

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

Hộp sữa
bằng giấy

Tạp chí các loại
(sách cũ, tạp chí, catalog, v.v...)

Vải

Cột rác các loại lại
bằng dây, v.v...

Ví dụ

Hộp bánh kẹo
Làm bẹp
xuống

Hộp khăn giấy
(hãy tháo màng nhựa
vinyl ra)

Cột miệng
túi lại

Các loại giấy khác (giấy hỗn hợp)
(Bao bì giấy, hộp giấy, giấy copy, v.v...)
Kích thước lớn hơn danh thiếp
* Khi bạn không có túi giấy, vui lòng
cột rác lại để không bị vương vãi.

Hộp đựng màng bọc, v.v...
(hãy tháo phần kim loại ra)

Quần áo cũ, vải cũ, khăn cũ, chăn mỏng, chăn, rèm cửa, áo vest, áo khoác, áo
gió, áo len, áo nỉ, v.v...

* Vào những ngày mưa, hãy vứt bỏ vào
lần sau hoặc cho vào túi trong suốt để
không bị ướt.
* Quần áo mùa đông, như áo khoác, áo
vét tông, áo len, mũ và vớ, đều được
chấp nhận.
* Ví dụ, nếu bị rách lỗ, và không thể tái
sử dụng, hãy vứt bỏ chung với loại rác
cháy được.
Giặt sạch,
phơi khô,
gấp lại
* Những vật dụng có lông vũ, bông, gel, v.v..., vải vóc bị bẩn nặng đều là rác cháy được.
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Rác nguy hiểm, độc hại
Cho rác các
loại vào

hàng tuần

túi trong
suốt
Nơi thu gom rác

Nhiệt kế thủy
ngân

Đèn huỳnh
quang

Rác nguy hiểm,
độc hại

Thứ

Đặt trong góc của nơi thu gom
中身
あり

* Nếu không sử dụng hết và sản phẩm bên
trong vẫn còn, hãy dán lên đó tờ giấy có ghi
“ 中身あり (bên trong vẫn còn)”.

Bật lửa

Pin khô
Không cần làm
thủng
Rất nguy hiểm!

Bình xịt, bình ga

Sử dụng hết

×

Không đập bẹp

Đối với pin, vui lòng
cách điện bằng cách
dán băng dính vào
điện cực, v.v…

Pin cúc áo hoặc pin sạc loại nhỏ

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

Không vứt ở nơi thu gom

Ngoài việc thu gom bằng thùng thu gom đồ điện
gia dụng nhỏ của thành phố Saitama, các cửa
hàng điện và siêu thị cũng có thu gom các loại
pin này.

Các vụ nổ trong xe thu gom thường xảy ra do bật lửa và bình xịt lẫn trong rác không cháy được. Luôn
phải tách riêng với rác không cháy được, cho từng loại vào túi trong suốt trước khi vứt bỏ.

● Thời gian thu gom rác khác nhau do sẽ có xe thu gom chuyên biệt cho từng loại rác theo
phân loại, tuy nhiên, vui lòng vứt rác trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom, trước
5 giờ 30 phút sáng đối với khu vực thu gom rác cháy được vào sáng sớm.(thời gian được
quy định tùy theo địa phương)
● Vui lòng tham khảo ngày thu gom rác của từng khu vực ở Tr.13 ~ Tr.15.
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Cách vứt rác
không thể vứt tại
nơi thu gom rác

Rác từ 90cm trở lên

▶ Tham khảo Tr.8 “Rác cồng kềnh/Vật đặc biệt khó xử lý”.

Lượng rác thải lớn nhất
thời do chuyển nhà, v.v...

▶ Vui lòng trực tiếp mang đến cơ sở xử lý rác thải, hoặc
nhờ doanh nghiệp thu gom rác thu gom lại. Thành phố cũng có giới thiệu doanh nghiệp thu gom rác. Bạn có thể
tìm trên Trang chủ của thành phố (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).

Các vật dụng thuộc đối
tượng của Luật Tái chế
đồ điện gia dụng, v.v...

▶ Tham khảo “Đồ điện gia dụng có thể tái chế”, v.v... ở Tr.10, 11.

Rác không cháy được
Thứ

Túi trong
suốt

hàng tuần

Rác không cháy
được

Rác không cháy được là các vật dụng không cháy được, làm từ kim loại hoặc thủy tinh, đồ sành sứ, v.v...
Dù được làm từ những chất liệu này, nhưng nếu bình xịt và bật lửa, v.v... có chứa chất dễ bắt lửa bên trong (khí gas, dầu),
chúng sẽ trở thành rác nguy hiểm, độc hại chứ không phải là rác không cháy được.
Ngoài ra, ngay cả vật được làm từ chất liệu cháy được như nhựa, v.v..., nhưng nếu vật dụng này không dễ đốt cháy khi để
nguyên, chẳng hạn như kích thước lớn, v.v... thì cũng sẽ được vứt như rác không cháy được.

Ví dụ

Đồ sành sứ

Ô

Nồi, ấm đun nước

Máy cát-sét
(tháo bỏ pin)

Lò vi sóng

Bếp gas
(tháo bỏ pin)

Kính chịu
nhiệt

Bóng đèn
dây tóc

Thủy tinh vỡ
(gói bằng giấy, v.v...
và ghi “ 割れ物 (đồ
bị vỡ)”)

Chai dầu ăn

Thiết bị
âm thanh
Hộp đựng quần áo
(dưới 90cm)

Máy cạo râu

Lon dầu ăn

Lon thiếc 1 đấu
(18 lít)

Lọ mỹ phẩm, sản phẩm y tế

* Vật dụng thuộc danh mục 4 nhóm đồ điện gia dụng có thể tái chế (TV, điều
hòa, máy giặt - máy sấy quần áo, tủ đông - tủ lạnh), máy tính sẽ không được
thu gom.
* Với máy sưởi dầu hỏa, v.v…, hãy rút hết dầu, tháo pin khô trước khi vứt.
* Đổ hết những gì chứa bên trong chai/lọ, lon.

Không được vứt bỏ
Những vật này có thể gây hỏa
hoạn trong xe thu gom rác.
Không bỏ chung những vật này
vào túi rác không cháy được.

Bình xịt

Lẫn với rác nguy
hiểm, độc hại

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

Máy hút
bụi

Thu hồi đồ điện gia dụng loại nhỏ
Vật thu hồi bằng thùng thu hồi

❶ Cho sản phẩm điện gia dụng và phụ kiện của chúng (Bao gồm cả bộ sạc và dây
dẫn, v.v…) vào miệng thùng thu hồi có kích thước “30 cm x 15 cm”
Ví dụ: Điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính, v.v…
❷ Pin khô, pin cúc áo, pin sạc loại nhỏ
Đối với pin, vui lòng cách điện bằng cách dán băng dính vào điện cực, v.v…

Địa điểm lắp đặt thùng thu hồi

Hãy tra cứu địa điểm lắp đặt thùng thu hồi, v.v… tại mục “ 小型家電 ” từ trang chủ của
thành phố Saitama..（https://www.city.saitama.jp）

Trường hợp nào không cho vào thùng thu hồi?
Có thể trực tiếp chuyển đồ điện gia dụng loại nhỏ đến cơ sở xử lý rác thải của thành phố.
[Địa điểm] Cơ sở xử lý rác thải trong thành phố
*Vui lòng tham khảo bìa sau.
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Pin khô

Pin sạc loại nhỏ

Pin cúc áo

Rác cháy được
Thứ

hàng tuần

Túi trong
suốt

hoặc

túi bóng
mờ

Rác cháy được là vật dễ cháy như rác nhà bếp, sản phẩm da thuộc, hoặc được làm từ giấy, vải, gỗ, nhựa và vinyl, v.v...

Ví dụ

Để ráo hết
nước

* Hãy loại bỏ các chất bẩn.

Thùng xốp dùng
để đóng gói, ướp
lạnh

Thảm trang trí, thảm trải sàn
(sau khi cột còn dưới 90cm)

Nệm đã rút bỏ hết lò xo
(dưới 90cm)

Nệm futon
(sau khi cột còn dưới 90cm)

Đồ chơi

Băng video,
băng cát-sét

CD, v.v...

* 1 tấm/lần vứt. Thu gom theo hộ gia đình nếu vứt từ 2 tấm trở lên

Xiên tre
(cho xiên tre và tăm xỉa
răng vào đồ đựng chất
tẩy rửa rỗng, v.v...)

Ống nhựa vinyl (cao su)

Chiều dài

dưới 10cm

Dầu chiên rán
(dùng giấy hút hết dầu
hoặc làm đông lại)

Cành cây

dưới 90cm
Bản to

Rác cháy được

Tã giấy

Đồ đựng chất tẩy rửa,
dầu gội đầu, v.v…

Sản phẩm da
thuộc

Cách vứt rác ra nơi thu gom rác

Thực phẩm bỏ đi, thức
ăn thừa

Đường kính
dưới 30cm

* Cành cây phải có bản to dưới
1 0 cm, chiều dài dưới 9 0 cm,
đường kính khi bó lại dưới 30cm.
(Từ 3 bó trở xuống)

* Khi vứt bỏ cành cây có gai như cành hoa hồng, v.v..., những gai này có thể
làm bị thương nhân viên thu gom, vì thế, hãy đính kèm giấy ghi chú “ とげ
注意 (cẩn thận có gai)” vào.
* Không vứt bỏ chất lỏng (thể lỏng)
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Rác cồng kềnh (Rác có cạnh lớn nhất hoặc đường kính từ 90cm trở lên đến dưới 2m)
Vật đặc biệt khó xử lý thích hợp
Những vật không thể xử lý tại cơ sở xử lý rác trong thành phố (trừ những loại rác ở
Tr.10, 11)
Bất kể trường hợp nào, vật có cạnh lớn nhất từ 90 cm trở lên sẽ được tính là rác cồng kềnh và không thể vứt bỏ tại nơi thu
gom. Vì thế, rác này sẽ được thu gom theo hộ gia đình.
Vui lòng liên hệ đến Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh (dùng để đặt trước, TEL: 048-840-5300).

Thu gom theo hộ gia đình

Trả phí bằng
Phiếu thanh toán
(có tính phí)

Hệ thống
đặt trước

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh (dùng để đặt trước)

☎︎ 048-840-5300

❶
❷

❸

* Đường dây điện thoại này có thể bị bận máy vào thứ hai.

Đo kích thước rác thải (chiều cao, chiều ngang, chiều sâu)

Bạn phải đo kích thước rác trước khi gọi điện thoại.
Hãy xác nhận số lượng nếu có nhiều vật dụng (cái). Hãy kiểm tra xem còn lò xo trong ghế sofa, v.v... hay không.

Đăng ký thu gom rác qua điện thoại đến Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh
(chuẩn bị sẵn giấy note!)
Hãy nói cho người tiếp nhận biết ① Họ tên ② Địa chỉ của bạn. ③ Số điện thoại ④ Số lượng (tối đa 4 vật/
lần) ⑤ Loại rác và kích thước
Tiếp nhận ▶ Thứ hai ~ Thứ sáu 8:30 ~ 17:00 Thu gom cả vào ngày lễ (trừ ngày 1/1 ~ 3/1). (nghỉ thứ bảy và chủ nhật)
* Có thể mất tối đa 1 tuần mới đến ngày thu gom, nên vui lòng đăng ký sớm.

Mua “Phiếu thanh toán phí xử lý rác cồng kềnh, v.v... của thành phố Saitama”
(nhãn dán)

Rác cồng kềnh, Vật đặc biệt khó xử lý thích hợp

Hãy mua phiếu thanh toán tại cửa hàng có bán nhãn dán “đại lý phiếu thanh toán phí xử lý rác cồng kềnh, v.v...”
(tham khảo danh sách đại lý), phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn phòng quận, chi nhánh, quầy cư dân thành phố.
Về “Phiếu thanh toán phí xử lý rác cồng kềnh, v.v...”
● Phiếu thanh toán đã mua sẽ không được phát hành lại hay hoàn tiền lại. Hãy xác
nhận kỹ số tiền khi đăng ký trước, sau đó mới mua.
● Để tránh gian lận, nhãn dán nào bị bóc ra thì xem như đã hỏng. Vui lòng chú ý
rằng phiếu thanh toán đã hỏng thì không thể sử dụng được nữa.
● Hãy xác nhận chắc chắn rằng trên phiếu thanh toán khi mua có đóng dấu ngày
mua.
● Hãy cất kỹ biên nhận cho đến khi việc thu gom hoàn tất.
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❹

Dán Phiếu thanh toán rác cồng kềnh (nhãn dán)

❺

Vứt rác cồng kềnh vào ngày thu gom được chỉ định

Danh sách đại lý (Tính đến ngày 1/1/2020)
● Các cửa hàng của Seicomart, 7-Eleven, Daily
Yamazaki, NewDays (ngoại trừ các cửa hàng nằm
bên trong cổng soát vé nhà ga), Family Mart,
Ministop, Lawson của các thành phố
* Một số cửa hàng có thể không bán phiếu này
● Quầy cư dân thành phố, chi nhánh, phòng hỗ trợ
sinh hoạt thuộc Văn phòng quận

Hãy ghi ngày thu gom, số tiếp nhận, loại rác vào các cột trống của phiếu thanh toán và dán lên từng vật
dụng vứt bỏ ở vị trí dễ nhìn thấy trên rác cồng kềnh, v.v... (Tham khảo mặt sau để biết thêm chi tiết)

Hãy vứt rác ra nơi được chỉ định trước 8 giờ 30 phút sáng ngày thu gom. Bạn không cần phải có mặt vào lúc thu gom.
* Nếu có thay đổi, vui lòng liên hệ với trung tâm trước ngày thu gom được chỉ định 3 ngày làm việc. Vào thời gian gom,
các vật dụng được thêm vào, thay đổi sẽ không được thu gom.
* Không có trường hợp đến nhà thu gom. Không thể hẹn trước thời gian thu gom.
* Nếu muốn thu gom với số lượng lớn, vui lòng đặt lịch thu gom lại qua điện thoại sau khi việc thu gom rác cồng kềnh hoàn tất.

Phí xử lý rác cồng kềnh (chưa tính thuế)
• Rác có cạnh lớn nhất hoặc đường kính
từ 90cm trở lên đến dưới 2m

1 vật dụng...500 yên + thuế

Phí xử lý vật đặc biệt khó xử lý thích hợp (chưa tính thuế)
Vật dụng

Phí xử lý

Nệm lò xo

2.000 yên + thuế

Sofa lò xo (cho 2 người ngồi trở lên)

2.000 yên + thuế

Sofa lò xo (cho 1 người ngồi)

1.000 yên + thuế

Cây phơi quần áo (chân bê-tông, 1 cái)

1.000 yên + thuế

Ắc quy (bình ắc quy chì)

1.000 yên + thuế

Lốp xe (1 cái)

1.000 yên + thuế

Vành bánh xe (1 cái)

1.000 yên + thuế

Khung chữ S trong sofa
được xử lý như lò xo. Trước
khi đăng ký thu gom theo
hộ gia đình, vui lòng tháo
(cắt) mặt sau của đệm ngồi
để kiểm tra.

Lốp xe kèm theo vành bánh xe được xử lý như 1 vật dụng

Trực tiếp mang đến
cơ sở xử lý rác

Có giới hạn rác do người vứt bỏ mang đến.

Trả tiền mặt

Cơ sở xử lý rác (tham khảo mặt sau) sẽ tiếp nhận xử lý rác cháy được, rác không cháy được, rác tài
nguyên, rác nguy hiểm độc hại, rác cồng kềnh, vật đặc biệt khó xử lý thích hợp.

Thứ hai ~ Thứ sáu
Thứ bảy

8:30 ~ 12:00/13:00 ~ 16:30
8:30 ~ 12:00

* Cần phải hẹn trước nếu mang rác đến vào thứ bảy, ngày lễ quốc gia và cuối năm.
* Nghỉ từ ngày 1/1 ~ ngày 3/1.

Về cách hẹn trước để mang rác đến
(Thứ bảy, ngày lễ quốc gia, cuối năm)
❶ Gọi dịch vu điện thoại để mang rác đến.

Nơi đăng ký: Trung tâm tiếp nhận lịch hẹn mang rác đến
(dùng để hẹn trước)

ĐT: 050-3033-8229
Thứ hai ~ thứ sáu 8:30 ~ 17:00

(nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày 1/1 ~ ngày 3/1)
* Ngày lễ cũng tiếp nhận.

Vui lòng cho biết ① Loại rác, ② Số điện thoại, ③ Họ tên và địa chỉ,
④ Ngày hẹn mang đến, ⑤ Tên cơ sở xử lý rác dự định sẽ mang đến.
* Có giới hạn số lượng lịch hẹn trong 1 ngày. Vui lòng gọi trước từ
1 tháng cho đến một ngày trước 16:30 của hôm trước ngày bạn
muốn mang đến.
* Đây được xem là hệ thống hẹn trước 1 lần cho mỗi hộ gia đình,
bạn chỉ có thể đặt lịch hẹn lần sau từ ngày làm việc tiếp theo sau
ngày mang rác đến đã hẹn.
* Mỗi 1 lần hẹn trước có thể mang đến tối đa 1 xe rác.
* Đối với người khiếm thính hoặc có rối loạn ngôn ngữ, khi mang
rác đến, hãy xuất trình giấy chứng nhận để có thể đưa rác vào cho
dù không có hẹn trước.
❷ Ghi lại mã số lịch hẹn
Mã số lịch hẹn cần dùng khi tiếp nhận trong ngày mang đến sẽ được
cấp khi bạn đặt lịch hẹn, vì vậy vui lòng ghi lại trong giấy ghi nhớ, v.v...
❸ Mang rác đến vào ngày hẹn
Xác nhận mã số lịch hẹn khi tiếp nhận tại cơ sở xử lý rác thải.

Phí xử lý rác cháy được, v.v... (chưa tính thuế)

• Tuy nhiên, nếu khối lượng từ 100kg trở lên, cứ

mỗi 10kg từ 10kg đầu tiên là 20 yên + thuế, tiền
lẻ nhỏ hơn 10 yên sẽ được làm tròn xuống.

* Cơ sở có thể không tiếp nhận, tùy theo loại vật dụng (một số rác tài
nguyên, v.v...). Vui lòng liên hệ với cơ sở xử lý trước khi mang đến.
* Phí xử lý được tính dựa trên trọng lượng cân tại cơ sở.
* Nếu là cư dân sống trong thành phố Saitama, vui lòng mang theo
giấy tờ chứng minh (giấy phép, thẻ bảo hiểm, v.v...).
* Có thể kiểm tra rác bên trong để tránh các loại rác bị lẫn với nhau, v.v…
* Chỉ có thể vận chuyển trực tiếp rác cháy được đến Trung tâm môi
trường phía Đông.

Rác cồng kềnh, vật đặc biệt khó xử lý thích hợp

Thời gian
mang đến
cơ sở

Phí xử lý vật đặc biệt khó xử lý thích hợp
(chưa tính thuế)

Vật dụng
Nệm lò xo
Sofa lò xo (cho 2 người ngồi trở lên)
Sofa lò xo (cho 1 người ngồi)
Cây phơi quần áo (chân bê-tông, 1 cái)
Ắc quy (bình ắc quy chì)
Lốp xe (1 cái)
Vành bánh xe (1 cái)

Phí xử lý
1.500 yên + thuế
1.500 yên + thuế
500 yên + thuế
500 yên + thuế
500 yên + thuế
500 yên + thuế
500 yên + thuế
9

Đồ điện gia dụng có thể tái chế
Sản phẩm thuộc đối tượng xử lý

* Một số sản phẩm không thuộc thiết bị đối tượng như Rear Projection TV, v.v...

Máy điều hòa

TV (màn hình CRT, màn hình LCD, màn hình Plasma)

Máy giặt, máy sấy quần áo

Những vật dụng này
được quy định trong
“Luật Tái chế đồ điện gia
dụng” sẽ gửi trả về nhà
sản xuất cuối cùng sản
xuất ra sản phẩm để tái
chế, làm nguyên liệu sản
xuất.

Tủ lạnh, tủ đông

Cách xử lý
Đúng

Bạn sẽ mua sản phẩm
mới?

Nhờ họ thu lại sản phẩm cũ vào lúc mua sản phẩm mới
(Có tính phí tái chế. Có thể phải trả phí xử lý riêng)

Đồ điện gia dụng có thể tái chế

Sai

Bạn có thể nhờ cửa
hàng nơi đã mua thu
lại sản phẩm bạn
muốn bỏ đi không?

Đúng

Nhờ cửa hàng bạn đã mua sản phẩm thu lại sản phẩm cũ
(Có tính phí tái chế. Có thể phải trả phí xử lý riêng)

① Thanh toán phí tái chế bằng cách chuyển khoản (có tính phí chuyển khoản) qua bưu điện
(Việc ghi chú nhà sản xuất và số model, v.v… sẽ giúp thủ tục tại quầy tiếp nhận thuận lợi hơn.)
② Tự mang đến nơi thu lại sản phẩm cũ được chỉ định
Bạn có thể kiểm tra những nơi thu lại sản phẩm cũ được chỉ định trên Trang chủ của “Trung tâm phiếu tái chế đồ
điện gia dụng”. (http://www.rkc.aeha.or.jp/)

Sai

Nơi thu lại sản phẩm cũ được chỉ định
Bạn có thể tự mang
đến không?

Sai

Đúng

TEL

Công ty cổ phần Moritaunsou, Văn phòng kinh doanh vùng thủ đô,
1012 Kamiokubo, Sakura-ku, Saitama-shi

048-749-1071

Công ty cổ phần Nittsu Saitamaunyu, Văn phòng xử lý Iwatsuki,
5-2-19 Ueno, Iwatsuki-ku, Saitama-shi

048-796-0846

Công ty cổ phần SBS Sokuhaisupport Kho hàng Iwatsuki,
1529-1 Magome, Iwatsuki-ku, Saitama-shi, Japan

048-748-5304

* Vui lòng trực tiếp xác nhận ngày làm việc, giờ tiếp nhận, v.v... trước khi mang đến.
* Bạn cũng có thể kiểm tra những nơi thu lại sản phẩm cũ được chỉ định khác (ngoài thành phố) cũng như phí tái chế của các nhà
sản xuất trên Trang chủ của “Trung tâm phiếu tái chế đồ điện gia dụng”. http://www.rkc.aeha.or.jp/

① Thanh toán phí tái chế bằng cách chuyển khoản (có tính phí chuyển khoản) qua bưu điện
(Việc ghi chú nhà sản xuất và số model, v.v… sẽ giúp thủ tục tại quầy tiếp nhận thuận lợi hơn.)
② Nhờ doanh nghiệp được cấp phép thu gom và vận chuyển rác thải thông thường đến thu gom
Thành phố cũng có giới thiệu doanh nghiệp thu gom rác được cấp phép. Vui lòng liên hệ với Ban giải pháp chất thải Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn phòng quận.
Hoặc có thể tìm trên Trang chủ của thành phố Saitama. (https://www.city.saitama.jp/).
Vui lòng tìm kiếm trong " 一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 " ở phía đầu trang Web của Thành phố
Saitama.
* Có tính phí tái chế + phí thu gom và vận chuyển (mức phí sẽ khác nhau tùy theo doanh nghiệp được cấp phép).
* Vui lòng trả trước phí tái chế tại bưu điện.

Phí tái chế là gì?
Là chi phí cho việc tái chế các thiết bị điện gia dụng mà nhà sản xuất, v.v... đã thu lại. Chi phí này được quy định theo từng nhà sản xuất. Vui lòng kiểm tra nhà sản xuất trước khi chuyển
khoản bằng mẫu quy định (phiếu tái chế thiết bị gia dụng) tại bưu điện. Có tính riêng phí chuyển khoản.
* Các vật dụng thuộc đối tượng tái chế có thể được thêm vào do sửa đổi luật, hoặc phí tái chế có thể thay đổi
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Cách xử lý máy tính
Nhà sản xuất tái chế máy tính
Về nguyên tắc, nhà sản xuất sẽ thu hồi miễn phí những máy tính có dán ký hiệu “PC Recycle”, bởi vì phí tái chế đã được trả vào lúc
mua máy.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ “Tổ chức thúc đẩy 3R PC”. (URL: http://www.pc 3r.jp/ TEL: 03-5282-7685)
* Một số sản phẩm không thuộc các thiết bị đối tượng, như máy đánh chữ, v.v...

Thành phố thực hiện thu hồi thiết bị diện gia dụng loại nhỏ
(Tham khảo “Thu hồi đồ điện gia dụng loại nhỏ” ở Tr.6)

Bạn hãy mang những vật bỏ vừa vào miệng thùng thu gom (30cm x 15cm) đến điểm thu hồi, còn những vật không thể bỏ vào
miệng thùng thu hồi, hãy trực tiếp mang đến Trung tâm môi trường.
* Chúng tôi sẽ không đến nơi thu gom hoặc nhà riêng để thu hồi.
Hãy tra cứu địa điểm lắp đặt thùng thu hồi, v.v… tại mục “ 小型家電 ” từ trang chủ của thành phố Saitama.
(https://www.city.saitama.jp/)
Thiết bị thuộc đối tượng

Về nguyên tắc, nhà sản xuất sẽ thu hồi miễn phí những máy
tính có dán ký hiệu này, bởi vì phí tái chế đã được trả vào lúc
mua máy. (Trừ một số sản phẩm)

Màn hình máy
tính CRT

Máy tính để bàn
(thân máy)

Màn hình máy tính LCD

Cách xử lý xe máy
Nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đại lý sẽ hợp tác thực hiện thu hồi và tái chế xe hai bánh bỏ đi. Bạn sẽ không phải
chịu phí tái chế khi sử dụng hệ thống tái chế xe hai bánh. Tuy nhiên, bạn có thể phải trả riêng phí thu gom và vận chuyển tùy vào
nơi bạn mang xe đến.
Vui lòng liên hệ đến Trung tâm tái chế xe hai bánh TEL: 050-3000-0727 (9:30 ~ 17:00/trừ thử bảy, chủ nhật, ngày lễ, kỳ nghỉ lễ
năm mới dương lịch) để biết thêm chi tiết.

Xe hai bánh nào có dán ký hiệu này sẽ không bị tính phí
tái chế.
* Có thể phải trả riêng phí thu gom và vận chuyển.

×

Cách xử lý bình chữa cháy, máy tính, xe máy
Những vật không thể xử lý, thu gom trong thành phố

Máy tính
xách tay

Không thuộc đối tượng

×
Xe đạp điện

Mô tô ba bánh

ATV (xe địa hình)

Xe hơi mini

Xe Kickboard điện
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Cách xử lý bình chữa cháy

Do bình chữa cháy được thiết kế với cấu trúc bình chứa áp suất cao đặc biệt, nên
không thể xử lý tại cơ sở xử lý của thành phố.
Sau khi mua tem tái chế, bạn có thể tiến hành xử lý bằng cách nhờ quầy tiếp nhận tái
chế đến thu hồi hoặc trực tiếp mang đến quầy tiếp nhận tái chế.

Vui lòng liên hệ với Công ty cổ phần Trung tâm tái chế bình chữa cháy - Ferpc (http://www.ferpc.jp/ TEL: 03-5829-6773)
để biết thêm thông tin về cách mua tem tái chế, về quầy tiếp nhận tái chế.

Cách xử lý bình chữa cháy, máy tính, xe máy
Những vật không thể xử lý, thu gom trong thành phố

Những vật không thể xử lý, thu gom trong thành phố
Đối với những vật không thể xử lý, thu gom trong thành phố, hãy nhờ các đại lý hoặc công ty
chuyên xử lý đến xử lý.
● Vật dụng thuộc đối tượng được quy định trong Luật tái chế đồ điện gia dụng (TV, điều hòa, máy giặt, máy sấy
quần áo, tủ đông, tủ lạnh), và máy tính.
● Rác có nguy cơ phát nổ hoặc cháy
Ví dụ: bình chữa cháy, bình gas, dầu mỏ, nhiên liệu khoáng như xăng, dầu hỏa, dầu máy, v.v...
● Rác độc hại
Ví dụ: dầu dễ bay hơi, hóa chất nông nghiệp, thuốc có tính độc hại, các loại dược phẩm, v.v...
● Rác khó nghiền nát
Ví dụ: thiết bị động cơ, đàn piano, vữa, thép, két sắt chịu lửa, thùng phuy, bồn tắm, dây cáp kim loại, tấm pin
năng lượng mặt trời, kích thủy lực, phụ tùng xe ô tô, bồn rửa inox, sản phẩm tráng men, v.v...
Trong một số trường hợp, doanh nghiệp được cấp phép có thể thực hiện xử lý rác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng
liên hệ với Công ty Taisei Co., Ltd. (ĐT: 048-685-8161)
● Rác phát sinh do hoạt động kinh doanh
Ví dụ: rác từ văn phòng, đại lý, nhà máy, bệnh viện, doanh nghiệp quản lý chung cư, các tổ chức khác nhau
● Rác phát sinh do phá dỡ hoặc tu sửa nhà cửa
Ví dụ: đất cát, bê tông, hàng rào bê tông, rác xây dựng, gỗ phế liệu, bồn rửa mặt, v.v...
● Đất, đá dùng để làm vườn, v.v...
● Rác có kích thước lớn hơn loại “rác cồng kềnh” được thành phố thu gom theo hộ gia đình (rác có cạnh lớn nhất
hoặc đường kính từ 2m trở lên)
● Rác có nguy cơ truyền nhiễm như kim tiêm dùng trong y tế, v.v…
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Danh sách ngày thu gom rác theo
từng khu vực
Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Uchino-hongo

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Sashiogi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Sashiogiryo-tsuji

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Sashiogiryo-bessho

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Sajikawa

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ sáu

Kamiko-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Kishiki-cho 2-chome (Phía tây tính từ đường ray xe lửa) ★

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ tư

Thứ ba

Sakuragi-cho 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Thứ năm

Nishiki-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Thứ hai

Mihashi 1-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Mihashi 2- through 4-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Thứ hai
Thứ hai

Showa

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Seiganji

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Takagi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Tsukamoto (Oaza), Tsukamoto-cho 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Tsuchiya

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Nakakugi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Nakanobayashi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Nishiasuma

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Nishi-arai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Nishi-Omiya 1- through 3-chome (Khu Sashiogi cũ)

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Nishi-Omiya 1- through 3-chome (trừ Khu Sashiogi cũ)

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Nishi-Omiya 4-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Hirakata-ryoryoke

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Futatsumiya

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Plaza

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Horai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm
Thứ hai

Mizuhata

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Minegishi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Mihashi 5-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Mihashi 6-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

▼

Onari-cho 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Kushihiki-cho 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Nara-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Nisshin-cho 1-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Nisshin-cho 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Nisshin-cho 3-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Higashi-onari-cho 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Bessho-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Miyahara-cho 1-, 2-, and 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Miyahara-cho 3-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Yoshino-cho 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Uetake-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Konba-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Toro-cho, Toro-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Hongo-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Bonsai-cho

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Minuma 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Uemine 1- through 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Ennami 1- through 7-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Oto 1- through 6-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Kami-ochiai 1- through 9-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Sakuraoka 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Shimo-ochiai (Oaza), Shimo-ochiai 2- and 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Shimo-ochiai 4- through 7-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Shintoshin

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

▼
Minuma-ku

Thứ năm
Thứ năm

Văn phòng quản lý rác thải phía Tây

Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu

Văn phòng quản lý rác thải phía Đông

Sanjomachi

Văn phòng quản lý rác thải phía Tây

Thứ hai, Thứ năm

Azuma-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Amanuma-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Ohara 6- and 7-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Kishiki-cho 1-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm
Thứ năm

Kishiki-cho 2-chome (Phía đông tính từ đường ray xe lửa) ★ Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Kishiki-cho 3- and 4-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Kitabukuro-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Shimo-cho 1- through 3-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Juno-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Sengen-cho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Daimon-cho 1- through 3-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Takahana-cho 1- through 4-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Dote-cho 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Naka-cho 1- through 3-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Horinouchi-cho 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Miya-cho 1- through 5-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Oya

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Owada-cho 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Kataya 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Kataya-shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Katayanagi (Oaza), Katayanagi 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Katayanagi-higashi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Kami-yamaguchi Shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Kofukasaku

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Sasamaru

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Shima-cho, Shima-cho 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Shin-uemon Shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Someya (Oaza), Someya 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Nakagawa

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Nizutsumi

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Nishiyama-shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Nishiyama-mura Shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Hasunuma

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Haruoka 1- through 3-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba
Thứ ba

Haruno 1- through 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Higashi-arai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Higashi-omiya 1- through 7-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Higashi-miyashita (Oaza), Higashi-miyashita 1- through 3-chome Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Higashi-monzen

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Hizako

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Fukasaku (Oaza), Fukasaku 1- through 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Futtono

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Horisaki-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Marugasaki (Oaza), Marugasaki-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Mikura

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Minami-nakano

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Minami-nakamaru

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Miyagaya-to (Oaza), Miyagaya-to 1- through 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ sáu

Miyama

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Thứ sáu

Yama

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Thứ tư

Shin-nakazato 1- through 5-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Suzuya 1- through 9-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Hachioji 1- through 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Honmachi-nishi 1- through 6-chome

Thứ hai, Thứ năm

Honmachi-higashi 1- through 7-chome

Thứ hai, Thứ năm

* Vui lòng xác nhận nơi thu gom rác với hàng xóm hoặc Chính quyền địa phương.
* Thu gom trong cả ngày lễ. (Trừ ngày 1/1 ~ ngày 3/1)

WCO

UBW
R-2
H&D

WCO

Thứ ba

Thứ ba

Thứ hai, Thứ năm

Miyamae-cho

Chuo-ku

Thứ tư

Thứ hai, Thứ năm

Kushihiki-cho 1-chome

Shimane

★Khu vực thu gom “rác cháy được” vào sáng sớm

Thứ hai, Thứ năm

Onari-cho 2- and 3-chome

Sakuragi-cho 1- through 3-chome ★

Yugi-cho 1- and 2-chome

▼

Onari-cho 1-chome

Danh sách ngày thu gom rác theo từng khu vực

Uetayahon
Uetayahon-mura Shinden

▼

Văn phòng quản lý rác thải phía Tây

Thứ hai
Thứ hai

Văn phòng quản lý rác thải phía Đông

Thứ năm
Thứ năm

R-1

Văn phòng quản lý rác thải phía Đông

Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu

BW

Omiya-ku

Iida
Iida-shinden

Kita-ku

Nishi-ku

▼

R-1

Văn phòng quản lý rác thải phía Tây

BW

UBW
R-2
H&D

Tính đến ngày 1/1/2020
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Okubo-ryoke

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Kami-okubo

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Goseki

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Zaike

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ hai

Thứ năm

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ hai

Thứ năm

Sakurada 1- through 3-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Shibiraki, Shibiraki 1- through 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Shimo-okubo

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Shuku

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ tư

Uchiya 4- through 7-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Enshoji

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Oyaguchi (Oaza)

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Oyaguchi (East City)

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Shikate-bukuro 1- through 7-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ năm

Shirahata 1- and 3- through 6-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Thứ hai

Thứ năm

Shirahata 2-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ hai
Thứ hai

Shirakuwa

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ hai

Thứ năm

Jinde

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Tajima 1- through 3-chome and 5-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Tajima 4-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Tajima 6-chome (Danchi)

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ tư

Tajima 7- through 10-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Tsukamoto

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Shinmei 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Seki 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Daitakubo

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Daitakubo 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Daitakubo 4- and 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Tsuji 1-, 7-, and 8-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ hai

Tsuji 2- through 6-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm
Thứ tư

Dojo (Oaza), Dojo 1- and 3- through 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Numakage 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Dojo 2-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ ba

Negishi 1- through 5-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Nakajima, Nakajima 1- through 4-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ hai

Thứ năm

Hirogayato

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Buzo 1- through 5-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ hai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Bessho 1- through 7-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Machiya (Oaza), Machiya 1- through 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Magamoto 1- through 3-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Minami-motojuku, Minami-motojuku 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ ba

Magamoto 4- and 5-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Yamakubo, Yamakubo 1- and 2-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ hai

Thứ năm

Matsumoto 1- through 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ sáu

Thứ tư

Minami-urawa 1- through 4-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ tư

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Kami-kizaki 1- through 8-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Kizaki 1- through 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Kishi-cho 1- through 5-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ hai

Kishi-cho 6- and 7-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Kita-urawa 1- and 3-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Kita-urawa 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Kita-urawa 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ tư

Kita-urawa 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Kozan-cho

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Komaba 1- and 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Shinmei 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

▼
Midori-ku

▼

Ohara 1- through 5-chome

Urawa-ku

Nishibori, Nishibori 1- through 10-chome
Nishibori (Lamiyu Urawa High-rise)

Minami-urawa Danchi ★

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ năm

Thứ sáu

Minami-honcho 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Yotsuya 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Osaki

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Omaki

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Omagi, Omagi 2- and 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Oyaguchi

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Kaminoda

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Kitahara

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Genba-shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Saido 1-, 3-, and 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Segasaki 1- through 5-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Saido 2-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Daito 1- through 3-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Shibahara 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Takasago 1-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Takasago 2-chome ★

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Takasago 3-chome ★

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Takasago 4-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Tokiwa 1- and 2-chome ★

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Tokiwa 3-, 4-, and 6- through 8-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Shimonoda

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Shimo-yamaguchi Shinden

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Daitakubo 1-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ ba

Daitakubo 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Daimon

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Daiyama

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Tokiwa 5-, 9-, and 10-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ tư

Naka-cho 1-chome ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Naka-cho 2-chome ★

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Nakao

Naka-cho 3- and 4-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ ba

Thứ hai

Nakanoda

Harigaya 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Namburyo-tsuji

Thứ ba, Thứ sáu

Harigaya 4-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Hasumi-shinden

Higashi-kishi-cho

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ năm

Thứ ba

Harayama 1- through 4-chome

Higashi-takasago-cho ★

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Banba 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Higashi-naka-cho ★

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Higashi-urawa 1- through 9-chome

Maeji 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ tư

Higashiura (East City)

Misaki

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Moto-cho 1- through 3-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ năm

Thứ ba

Takabatake

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Terayama

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Thứ năm

Thứ hai

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ tư

Thứ năm

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ năm

Thứ sáu

Higashi-daimon 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Matsuki 1- through 3-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Motobuto 1- through 5-chome

Thứ tư, Thứ bảy

Thứ năm

Thứ ba

Mamiya

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Ryoke 1- through 3-, 5-, and 6-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ tư

Thứ sáu

Miura

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Ryoke 4- and 7-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

Misono 1- through 6-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ năm

Thứ hai

Minuma

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Mimuro

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Miyamoto 1- and 2-chome

Thứ ba, Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Yamazaki 1-chome

Thứ hai, Thứ năm

Thứ ba

Thứ sáu

WCO

R-1

Thứ sáu

Oyaguchi (Tobichi)

★Khu vực thu gom “rác cháy được” vào sáng sớm (1-3 Kitaurawa chỉ thu gom một số loại rác vào sáng sớm.)
* Vui lòng xác nhận nơi thu gom rác với hàng xóm hoặc Chính quyền địa phương.
* Thu gom trong cả ngày lễ. (Trừ ngày 1/1 ~ ngày 3/1)
* Khu Oyaguchi ở quận Minami được chia thành ba khu vực: Oaza, Tobichi và East City.
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BW

Thứ hai, Thứ năm

Oyaba 1- and 2-chome

Văn phòng thu gom rác thải Osaki

Sakawa, Sakawa 1- through 6-chome

▼

Uchiya 1- through 3-chome

Văn phòng quản lý rác thải Osaki

Thứ năm

Văn phòng quản lý rác thải Osaki

Thứ hai

H&D Rác nguy hiểm, độc hại WCO Văn phòng quản lý rác thải phụ trách

UBW
R-2
H&D

R-1

Thứ ba, Thứ sáu

Minami-ku

BW

Okubo-danchi

Rác tài nguyên loại 2
R-2 (các loại giấy cũ, vải)

WCO

đựng thực phẩm)

Văn phòng quản lý rác thải Osaki

Danh sách ngày thu gom rác theo từng khu vực

Sakura-ku

▼

Rác tài nguyên loại 1
R-1 (chai/lọ, lon, chai PET, bao bì

UBW
R-2
H&D

BW Rác cháy được UBW Rác không cháy được

WCO

Thứ hai
Thứ năm
Thứ tư
Thứ năm
Thứ hai
Thứ tư
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ tư
Thứ hai
Thứ tư
Thứ tư
Thứ tư
Thứ năm
Thứ tư
Thứ năm
Thứ tư
Thứ năm
Thứ hai
Thứ hai
Thứ tư
Thứ hai
Thứ hai
Thứ tư
Thứ tư
Thứ hai
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ tư
Thứ hai
Thứ tư
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ năm
Thứ năm
Thứ năm
Thứ tư
Thứ tư
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ năm
Thứ tư
Thứ năm
Thứ năm
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ tư
Thứ năm
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ năm
Thứ năm
Thứ năm
Thứ tư
Thứ tư
Thứ tư

Danh sách ngày thu gom rác theo từng khu vực

R-1

Thứ tư
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ ba
Thứ ba
Thứ ba
Thứ ba
Thứ ba
Thứ ba
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ tư
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ ba
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ ba
Thứ ba
Thứ hai
Thứ ba
Thứ hai
Thứ hai
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ tư
Thứ ba
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ ba
Thứ ba
Thứ hai
Thứ ba
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ hai
Thứ ba
Thứ hai
Thứ hai
Thứ hai
Thứ sáu
Thứ sáu
Thứ sáu

Văn phòng quản lý rác thải phía Đông

BW

Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ ba, Thứ sáu
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm
Thứ hai, Thứ năm

UBW
R-2
H&D

Iwatsuki-ku

▼

Ainohara
Atago-cho
Iizuka
Iwatsuki
Ueno (Oaza), Ueno 1- through 6-chome
Ukiya
Ura-jionji
Oguchi
Ota 1- through 3-chome
Oto
Onojima
Omori
Oya
Ogasaki
Ogasaki-shinden
Omote-jionji
Kagiage
Kagiage-shinden
Kakura 1- through 5-chome
Kakura 1564-1 through 1596-3
Kakura (excluding 1564-1 through 1596-3)
Kake
Kashiwazaki
Kanashige
Kanamuro
Kamisato 1- and 2-chome
Kuroya
Kokaba (Oaza), Kokaba 1- and 2-chome
Komizo
Sasakubo
Sasakubo-shinden
Jionji
Jonan 1- through 5-chome
Shiromachi 1- and 2-chome
Shinpukuji
Sueda
Suwa 1- through 5-chome
Takasone
Tokuriki
Naka-cho 1- and 2-chome
Nagamiya
Namiki 1- and 2-chome
Niigatasuka
Nishihara
Nishiharadai 1- and 2-chome
Nishimachi 1- through 5-chome
Nomago
Haramachi
Higashi-iwatsuki 1- through 3-chome
Higashi-iwatsuki 4- through 6-chome
Higashi-cho 1- and 2-chome
Hinode-cho
Funai 1- through 4-chome
Heirinji
Honjuku
Hon-cho 1- and 2-chome
Hon-cho 3- through 6-chome
Honmaru 1- through 4-chome
Magome
Mashinaga
Misono-Higashi 1- through 3-chome
Minami-shimo Arai
Minami-tsuji
Minami-hirano
Minami-hirano 1- through 5-chome
Minowa
Miya-cho 1- and 2-chome
Miyuki-cho
Murakuni
Yajita
Yokone
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Về việc tái chế đồ nội thất không còn dùng đến nữa
Sau khi kiểm tra tại chỗ trước đối với đồ nội thất không còn dùng đến nữa do thay mới hoặc
chuyển nhà, v.v..., Trung tâm Môi trường phía Đông sẽ tiếp nhận miễn phí những vật dụng
được đánh giá là có thể dùng làm sản phẩm tái chế. (Không thể chỉ định thời gian)
Về những đồ nội thất này, chúng tôi bán trong cuộc "Triển lãm và bán hàng tái chế" sau khi
thực hiện khâu kiểm tra và vệ sinh cần thiết và triển lãm tại Trung tâm Môi trường Sakura.

Trung tâm môi trường phía Đông Phụ trách tái chế

ĐT:

048-684-3802

Ngày, giờ tiếp nhận

Thứ hai ~ Thứ sáu
8:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:15(Trừ ngày lễ)
Khác với Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh (Tr.8).

● Vật có thể tiếp nhận

[Đồ nội thất] : ● Giá sách ● Bộ bàn ăn ● Tủ kéo ● Tủ bếp (Vật dụng có thể phân nhỏ)
● Giường tầng cho trẻ em, v.v...
Đồ nội thất bao gồm các sản phẩm làm từ gỗ, không bị trầy xước, hư hại, bị dơ hay bị lỗi, sử dụng trong
vòng 5 năm kể từ khi mua mặt hàng mới.

Danh sách nơi liên hệ (Tính đến ngày 1/4/2020)
Văn phòng quản lý rác thải phía Tây

52-1 Horai, Nishi-ku

Văn phòng quản lý rác thải phía Đông

272-1 Nizutsumi, Minuma-ku

☎︎ 048-623-3899
☎︎ 048-685-0611

Văn phòng quản lý rác thải Osaki

317 Osaki, Midori-ku

☎︎ 048-878-0956

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Nishi

3-4-2 Nishi-Omiya, Nishi-ku

☎︎ 048-620-2627

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Kita

1-852-1 Miyahara-cho, Kita-ku

☎︎ 048-669-6027

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Omiya

1-124-1 Kishiki-cho, Omiya-ku

☎︎ 048-646-3027

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Minuma

12-36 Horisaki-cho, Minuma-ku

☎︎ 048-681-6027

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Chuo

5-7-10 Shimo-ochiai, Chuo-ku

☎︎ 048-840-6027

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Sakura

4-3-1 Dojo, Sakura-ku

☎︎ 048-856-6137

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Urawa

6-4-4 Tokiwa, Urawa-ku

☎︎ 048-829-6052

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Minami

7-20-1 Bessho, Minami-ku

☎︎ 048-844-7137

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Midori

975-1 Nakao, Midori-ku

☎︎ 048-712-1137

Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn
phòng quận Iwatsuki

3-2-5 Honcho, Iwatsuki-ku

☎︎ 048-790-0128

Trung tâm môi trường phía Tây

52-1 Horai, Nishi-ku

Trung tâm môi trường phía Đông

626-1 Hizako, Minuma-ku

*Về thời gian mang tới cơ sở, vui lòng tham khảo
Tr.9
*Chỉ có thể vận chuyển trực tiếp rác cháy được đến
Trung tâm môi trường phía Đông.

Trung tâm vệ sinh Osaki

317 Osaki, Midori-ku

☎︎ 048-878-0989

Trung tâm môi trường Sakura

4-2-1 Shibiraki, Sakura-ku

☎︎ 048-710-6010

Về việc nâng cao nhận thức đối với giảm
thiểu và tái chế rác thải

Ban chính sách tái chế tài nguyên
Ban giải pháp chất thải

6-4-4 Tokiwa, Urawa-ku
Văn phòng thành phố Saitama

☎︎ 048-829-1338
☎︎ 048-829-1336

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh
(Dùng để đặt trước)

* Không mang rác đến Trung tâm tiếp
nhận rác cồng kềnh.

☎︎ 048-840-5300

Các vấn đề liên quan đến cách vứt rác/Các
vấn đề liên quan đến việc thu gom rác,
nơi thu gom
Văn phòng quản lý rác thải
(Về Văn phòng phụ trách của mỗi khu vực, vui lòng
tham khảo Tr.13~15)

Các vần đề liên quan đến cách vứt rác/
Phân phát sách hướng dẫn cách vứt rác
Phòng hỗ trợ sinh hoạt thuộc Văn phòng
quận

Các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển
trực tiếp rác gia đình
Cơ sở xử lý rác

Liên quan đến việc thu gom rác cồng
kềnh theo hộ gia đình

(rác có cạnh lớn nhất hoặc đường kính từ 90cm trở lên đến
dưới 2m, vật đặc biệt khó xử lý thích hợp)

Các thắc mắc liên quan đến lịch hẹn mang rác đến
Nơi phát hành

☎︎ 050-3033-8229

Trung tâm tiếp nhận lịch hẹn mang rác đến (dùng để hẹn trước)

Ban giải pháp chất thải

Tài liệu này được in bằng giấy tái chế và mực in gốc thực vật.

☎︎ 048-623-4100
☎︎ 048-684-3802

ĐT:

048-829-1336

FAX

048-829-1991

Tài liệu này được làm 4.000 bộ, thành phố chi trả 59 yên/bộ.

