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Phụ kiện kim loại nhỏ

Rác quá khổ

Nơi đăng ký rác quá khổ

Ngày tiếp nhận Thời gian tiếp nhận

Đăng ký trước (có phí)

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

Sản phẩm bằng kim loại dưới 30cm (những thứ 
có toàn bộ hoặc một phần làm bằng kim loại)

Rác tái chế

Biết bằng hình minh họa

Lon rỗng, chai PET

Thu gom 1 lần 1 tuần Thu gom 1 lần 1 tuần

Thu gom 1 lần 1 tuần

Thu gom 2 lần 1 tuần Đăng ký trước, thu gom 2 lần 1 thángThu gom 2 lần 1 tuần

Thu gom 1 lần 1 tuần

Thu gom 1 lần 1 tuần

Chai rỗngPin khô đã qua sử dụng

Giấy hỗn hợp

Rác thông thường Rác quá khổ (có phí)Phụ kiện kim loại nhỏ

Bao bì và đồ đựng làm bằng 

Nếu phân loại là tài nguyên, nếu hòa trộn là rác thải

Sản phẩm bằng kim loại từ 30cm trở lên và các loại đồ 
nội thất từ 50cm trở lên đang sử dụng tại gia đình, v.v...

Vui lòng hợp tác với địa điểm tiếp nhận thu 
gom đồ điện gia dụng cỡ nhỏ.Những thứ có nơi dài nhất dưới 30cm, ngoại 

trừ đồ dùng nấu ăn (móc quai, tay cầm, vòi 
rót)

Rác quá khổ phải đăng ký(sẽ tốn phí xử lý rác quá khổ).

Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ

[Khi lúng túng trong việc phân loại] Vui lòng liên hệ đến Văn phòng nghiệp vụ môi trường sinh hoạt phụ trách khu vực.

Website liên quan đến rác thải, tái chế của Sở môi trường
● Từ website thành phố (http://www.city.kawasaki.jp)

Đồ điện gia dụng có chiều dài 
dưới 30cm và cho vào được 
miệng của thùng thu gom đồ 
điện gia dụng cỡ nhỏ

Đối tượng là những lon đã đựng đồ uống 
hoặc thức ăn, những lon xịt đã sử dụng 
hết bên trong.

Đối tượng là tất cả các loại giấy, ngoại trừ 
"Danh mục thu gom từ các tổ chức tài 
nguyên" và "Giấy bẩn, giấy có mùi nặng".

Đối tượng là rác thực phẩm, v.v... ngoại trừ 
"Rác tái chế", "Phụ kiện kim loại nhỏ", "Rác 
quá khổ".

Đối tượng là sản phẩm bằng kim loại dưới 
30cm (những thứ có toàn bộ hoặc một phần 
làm bằng kim loại), ô, móc quần áo kim loại.

Đối tượng là sản phẩm bằng kim loại từ 
30cm trở lên và các loại đồ nội thất từ 50cm 
trở lên, v.v...

Đối tượng là những bao bì và dụng cụ 
chứa dùng để dựng hoặc bao gói sản 
phẩm làm bằng chất liệu nhựa.

Đối tượng là pin khô, pin đồng xu lithium 
(số hiệu kiểu mẫu CR và BR).

Đối tượng là những chai đã đựng đồ uống 
hoặc gia vị.

Đối tượng là những chai PET đã đựng 
đồ uống hoặc gia vị có ký hiệu này.

Thùng thu gom được thiết đặt 
tại các Trụ sở hành chính quận, 
Trụ sở chi nhánh, Văn phòng 
nghiệp vụ môi trường sinh 
hoạt, v.v...

Ô và móc quần áo kim 
loại quá 30cm cũng vẫn 
là phụ kiện kim loại nhỏ.

Sản phẩm đồ điện gia dụng thuộc đối tượng tái 
chếĐem đến cửa hàng đã mua hoặc "Cửa hàng thỏa 
thuận tái chế đồ điện gia dụng"

Dưới 30cm

Máy chơi game

Bàn là

Bếp ga

Giường

Thứ Hai ~ thứ Bảy Từ 8 giờ sáng ~ 4 giờ 45 phút chiều
Ngoại trừ 31/12, 1~3/1

Tivi

Máy giặt
Tủ lạnh

Máy điều hòa

Máy sấy quần áo

Lò vi sóng

Điện thoại: 044-930-5300
FAX: 044-930-5310
(dành riêng cho những người bị khuyết tật thính giác)

Tủ

Ô

BúaLò nướng bánh mì

Móc quần áo kim loại

Máy nghe nhạc
Máy quay video

Kawarun

Camera

Bộ chuyển đổi nguồn AC

Dưới 30cm Dưới 30cm

Đồ điện gia 

Kích thước miệng
30cm × 15cm

Miệng dành cho 
điện thoại di động

Có cả tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài tiếng Việt

Quy tắc phân loại rác tái chế và rác thải

か わ  さ き  し

※Published in March 2019



Lon rỗng, chai PET

Giấy hỗn hợp

Chai rỗng Bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa

Rác thông thường

Thu gom từ các tổ chức tài nguyên ~ Hoạt động nỗ lực tái chế tại khu vực ~

Pin khô đã qua sử dụng

Lon đồ uống

Lon bánh kẹo

Lon đồ ăn, phần nắp

Hộp đựng khăn giấy

Giấy bao bọc

Tập vở
Bưu thiếp

Hóa đơn, v.v...

Hình ảnh

Hộp bánh kẹo Hóa đơn Tờ rơi quảng cáo
Tài liệu giới thiệu

Lon xịt đã sử 
dụng hết

Chai PET có ký 
hiệu này

Khay thực phẩm đựng thịt 
hoặc cá, đồ đựng cơm hộp

Túi mua sắm, túi đựng bánh 
snack, túi đựng bánh mì

Đồ đựng mì ly, trứng, v.v...

Nhãn của chai PET
Nắp của chai PET
Nắp của các loại ống tube

Các loại hủ đựng

Thức ăn thừa

Bỉm giấy
Lá nhôm

Giấy bẩn, giấy có mùi nặng

Báo
(bao gồm tờ rơi 
quảng cáo lồng vào)

Tạp chí, sách
(bao gồm 
catalogue, v.v...)

Thùng carton Hộp sữa giấy Các loại vải Chai có thể trả lại

Cành cây con, mảnh vụn

Đĩa, bát, chậu cây cảnh, 

(Độ lớn dưới 10cm, dài dưới 50cm)

Miếng bọt biển

Bàn chải 
đánh răng

CD (DVD)
(bao gồm hộp)Ống hút

Lưới bọc trái cây
Xốp

Đồ đựng mayon-
naise, v.v... Chai dầu gội đầu, bột giặt, v.v...

(túi dùng để bơm thêm)
Chai đồ uống,
gia vị hoặc đồ ăn

Bao bì và đồ đựng 
bằng giấy có ký hiệu 
này

Bao thư (có 
cửa sổ bên 
hông) Lõi giấy vệ sinh

Giấy từ máy 
hủy tài liệu
Giấy đã cắt

Đồ đựng mì ly (bằng giấy)

Pin khô nhiều lớp, pin 
khô hình trụ

Bình hoa, chai thủy tinh, bình 
gốm sứ, chai mỹ phẩm

Nắp và nhãn của chai PET 
thì tháo ra và cho vào đồ 
đựng bằng nhựa

Dấu hiệu này là 
ký hiệu nhựa

Thu gom cả 
trường hợp vẫn 
còn dính kim 
bấm

Báo, tạp chí, thùng carton, hộp sữa giấy thì cho vào "Thu gom 
từ các tổ chức tài nguyên"
Giấy bẩn, giấy có mùi nặng thì cho vào "Rác thông thường"

Kiểm tra ký hiệu này

Pin đồng tiền và pin sạc thì 
đem đến cửa hàng điện hoặc 
cửa hàng hợp tác tái chế

Đồ đựng mì ly thì

Sản phẩm nhựa sẽ là rác thông thường

Gói lại bằng giấy cứng và ghi 
lên bên trên chữ "ワレモノキケ
ン" (đồ dễ vỡ nguy hiểm)

Danh mục thu gom, địa điểm thu gom, ngày thu gom sẽ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thực 
hiện. Trường hợp chưa rõ, vui lòng liên hệ đến Văn phòng nghiệp vụ môi trường sinh hoạt.

Hãy loại bỏ 
hết nước

Những ai lo lắng về thông 
tin cá nhân thì hãy xóa 
trước khi bỏ ra

Pin đồng xu lithium (CR và BR)

Gói lại bằng giấy cứng, ghi lên bên trên chữ "ワレモノキケン
" (đồ dễ vỡ nguy hiểm) và bỏ vào rác thông thường

Kiểm tra ký 
hiệu này



Lon rỗng, chai PET

Giấy hỗn hợp

Chai rỗng Bao bì và đồ đựng làm bằng nhựa

Rác thông thường

Thu gom từ các tổ chức tài nguyên ~ Hoạt động nỗ lực tái chế tại khu vực ~

Pin khô đã qua sử dụng

Lon đồ uống

Lon bánh kẹo

Lon đồ ăn, phần nắp

Hộp đựng khăn giấy

Giấy bao bọc

Tập vở
Bưu thiếp

Hóa đơn, v.v...

Hình ảnh

Hộp bánh kẹo Hóa đơn Tờ rơi quảng cáo
Tài liệu giới thiệu

Lon xịt đã sử 
dụng hết

Chai PET có ký 
hiệu này

Khay thực phẩm đựng thịt 
hoặc cá, đồ đựng cơm hộp

Túi mua sắm, túi đựng bánh 
snack, túi đựng bánh mì

Đồ đựng mì ly, trứng, v.v...

Nhãn của chai PET
Nắp của chai PET
Nắp của các loại ống tube

Các loại hủ đựng

Thức ăn thừa

Bỉm giấy
Lá nhôm

Giấy bẩn, giấy có mùi nặng

Báo
(bao gồm tờ rơi 
quảng cáo lồng vào)

Tạp chí, sách
(bao gồm 
catalogue, v.v...)

Thùng carton Hộp sữa giấy Các loại vải Chai có thể trả lại

Cành cây con, mảnh vụn

Đĩa, bát, chậu cây cảnh, 

(Độ lớn dưới 10cm, dài dưới 50cm)

Miếng bọt biển

Bàn chải 
đánh răng

CD (DVD)
(bao gồm hộp)Ống hút

Lưới bọc trái cây
Xốp

Đồ đựng mayon-
naise, v.v... Chai dầu gội đầu, bột giặt, v.v...

(túi dùng để bơm thêm)
Chai đồ uống,
gia vị hoặc đồ ăn

Bao bì và đồ đựng 
bằng giấy có ký hiệu 
này

Bao thư (có 
cửa sổ bên 
hông) Lõi giấy vệ sinh

Giấy từ máy 
hủy tài liệu
Giấy đã cắt

Đồ đựng mì ly (bằng giấy)

Pin khô nhiều lớp, pin 
khô hình trụ

Bình hoa, chai thủy tinh, bình 
gốm sứ, chai mỹ phẩm

Nắp và nhãn của chai PET 
thì tháo ra và cho vào đồ 
đựng bằng nhựa

Dấu hiệu này là 
ký hiệu nhựa

Thu gom cả 
trường hợp vẫn 
còn dính kim 
bấm

Báo, tạp chí, thùng carton, hộp sữa giấy thì cho vào "Thu gom 
từ các tổ chức tài nguyên"
Giấy bẩn, giấy có mùi nặng thì cho vào "Rác thông thường"

Kiểm tra ký hiệu này

Pin đồng tiền và pin sạc thì 
đem đến cửa hàng điện hoặc 
cửa hàng hợp tác tái chế

Đồ đựng mì ly thì

Sản phẩm nhựa sẽ là rác thông thường

Gói lại bằng giấy cứng và ghi 
lên bên trên chữ "ワレモノキケ
ン" (đồ dễ vỡ nguy hiểm)

Danh mục thu gom, địa điểm thu gom, ngày thu gom sẽ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thực 
hiện. Trường hợp chưa rõ, vui lòng liên hệ đến Văn phòng nghiệp vụ môi trường sinh hoạt.

Hãy loại bỏ 
hết nước

Những ai lo lắng về thông 
tin cá nhân thì hãy xóa 
trước khi bỏ ra

Pin đồng xu lithium (CR và BR)

Gói lại bằng giấy cứng, ghi lên bên trên chữ "ワレモノキケン
" (đồ dễ vỡ nguy hiểm) và bỏ vào rác thông thường

Kiểm tra ký 
hiệu này
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Phụ kiện kim loại nhỏ

Rác quá khổ

Nơi đăng ký rác quá khổ

Ngày tiếp nhận Thời gian tiếp nhận

Đăng ký trước (có phí)

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

Sản phẩm bằng kim loại dưới 30cm (những thứ 
có toàn bộ hoặc một phần làm bằng kim loại)

Rác tái chế

Biết bằng hình minh họa

Lon rỗng, chai PET

Thu gom 1 lần 1 tuần Thu gom 1 lần 1 tuần

Thu gom 1 lần 1 tuần

Thu gom 2 lần 1 tuần Đăng ký trước, thu gom 2 lần 1 thángThu gom 2 lần 1 tuần

Thu gom 1 lần 1 tuần

Thu gom 1 lần 1 tuần

Chai rỗngPin khô đã qua sử dụng

Giấy hỗn hợp

Rác thông thường Rác quá khổ (có phí)Phụ kiện kim loại nhỏ

Bao bì và đồ đựng làm bằng 

Nếu phân loại là tài nguyên, nếu hòa trộn là rác thải

Sản phẩm bằng kim loại từ 30cm trở lên và các loại đồ 
nội thất từ 50cm trở lên đang sử dụng tại gia đình, v.v...

Vui lòng hợp tác với địa điểm tiếp nhận thu 
gom đồ điện gia dụng cỡ nhỏ.Những thứ có nơi dài nhất dưới 30cm, ngoại 

trừ đồ dùng nấu ăn (móc quai, tay cầm, vòi 
rót)

Rác quá khổ phải đăng ký(sẽ tốn phí xử lý rác quá khổ).

Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ

[Khi lúng túng trong việc phân loại] Vui lòng liên hệ đến Văn phòng nghiệp vụ môi trường sinh hoạt phụ trách khu vực.

Website liên quan đến rác thải, tái chế của Sở môi trường
● Từ website thành phố (http://www.city.kawasaki.jp)

Đồ điện gia dụng có chiều dài 
dưới 30cm và cho vào được 
miệng của thùng thu gom đồ 
điện gia dụng cỡ nhỏ

Đối tượng là những lon đã đựng đồ uống 
hoặc thức ăn, những lon xịt đã sử dụng 
hết bên trong.

Đối tượng là tất cả các loại giấy, ngoại trừ 
"Danh mục thu gom từ các tổ chức tài 
nguyên" và "Giấy bẩn, giấy có mùi nặng".

Đối tượng là rác thực phẩm, v.v... ngoại trừ 
"Rác tái chế", "Phụ kiện kim loại nhỏ", "Rác 
quá khổ".

Đối tượng là sản phẩm bằng kim loại dưới 
30cm (những thứ có toàn bộ hoặc một phần 
làm bằng kim loại), ô, móc quần áo kim loại.

Đối tượng là sản phẩm bằng kim loại từ 
30cm trở lên và các loại đồ nội thất từ 50cm 
trở lên, v.v...

Đối tượng là những bao bì và dụng cụ 
chứa dùng để dựng hoặc bao gói sản 
phẩm làm bằng chất liệu nhựa.

Đối tượng là pin khô, pin đồng xu lithium 
(số hiệu kiểu mẫu CR và BR).

Đối tượng là những chai đã đựng đồ uống 
hoặc gia vị.

Đối tượng là những chai PET đã đựng 
đồ uống hoặc gia vị có ký hiệu này.

Thùng thu gom được thiết đặt 
tại các Trụ sở hành chính quận, 
Trụ sở chi nhánh, Văn phòng 
nghiệp vụ môi trường sinh 
hoạt, v.v...

Ô và móc quần áo kim 
loại quá 30cm cũng vẫn 
là phụ kiện kim loại nhỏ.

Sản phẩm đồ điện gia dụng thuộc đối tượng tái 
chếĐem đến cửa hàng đã mua hoặc "Cửa hàng thỏa 
thuận tái chế đồ điện gia dụng"

Dưới 30cm

Máy chơi game

Bàn là

Bếp ga

Giường

Thứ Hai ~ thứ Bảy Từ 8 giờ sáng ~ 4 giờ 45 phút chiều
Ngoại trừ 31/12, 1~3/1

Tivi

Máy giặt
Tủ lạnh

Máy điều hòa

Máy sấy quần áo

Lò vi sóng

Điện thoại: 044-930-5300
FAX: 044-930-5310
(dành riêng cho những người bị khuyết tật thính giác)

Tủ

Ô

BúaLò nướng bánh mì

Móc quần áo kim loại

Máy nghe nhạc
Máy quay video

Kawarun

Camera

Bộ chuyển đổi nguồn AC

Dưới 30cm Dưới 30cm

Đồ điện gia 

Kích thước miệng
30cm × 15cm

Miệng dành cho 
điện thoại di động

Có cả tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài tiếng Việt

Quy tắc phân loại rác tái chế và rác thải

か わ  さ き  し
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