
Rác không cháy được

Danh mục đối tượng

Lưu ý khi vứt rác

Hỏi đáp

Danh mục ngoài đối tượng

Sau khi nghiền nát tại nhà máy nghiền, vụn kim loại thu 
được sẽ được tái chế, còn lại sẽ được chôn lấp hoặc đốt.

★　Đối với bình xịt, bình gas mini thì hãy phân loại thành rác không cháy 
được, sau đó cho vào túi trong suốt (tối đa 15 lít). Vui lòng vứt tại 
trạm thu gom rác và để tách riêng với khu vực rác không cháy được.

Thu gom mỗi 
tháng 2 lần
* Thu gom vào cả ngày nghỉ lễ

Nghiền nát Tái chế Chôn lấp
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●　Đồ thủy tinh, đồ gốm, đồ kim loại cỡ nhỏ, v.v. có thể cho vừa túi 
quy định loại 45 lít và có trọng lượng tối đa mỗi túi là 5 kg

Đồ thủy tinh, đồ gốm

●　Loại rác không thể cho vừa túi quy định loại kích thước 45 lít và buộc chặt miệng túi
●　Loại rác có trọng lượng một túi rác vượt quá 5 kg mặc dù vẫn cho vừa túi quy định 

loại kích thước 45 lít

●　Lon, chai, chai nhựa 
PET chứa đồ uống, 
đồ ăn, gia vị

●　Pin cúc áo, pin sạc 
(pin dạng sạc cỡ 
nhỏ)

●　Cốc, gạt tàn thuốc lá, kính, lọ đựng mỹ 
phẩm, chai lọ vỡ, gương, chén trà, chậu 
trồng cây, đĩa, sản phẩm LED, bóng 
điện ánh sáng trắng, bóng huỳnh quang 
đã vỡ, v.v.

●　Điện thoại di động, 
điện thoại cầm tay

●　Đèn huỳnh quang

Mang đến địa điểm tái chế đồ 
diện gia dụng cỡ nhỏ hoặc cửa hàng bán
Mang đến cửa hàng hỗ trợ thu gom

Rác cỡ lớn
(Xem trang 9)

Lon, chai, chai 
nhựa PET

Vứt tại thùng 
thu gom tại cửa 
hàng bán

Đồ kim loại cỡ nhỏ
●　Nồi, siêu, dao, pin khô, thìa, 

chảo, ô, đồ chơi bằng kim 
loại, thùng đựng sơn, thùng 
một đấu (khoảng18 lít), v.v.

●　Đối với đồ thủy tinh, đồ gốm, dao làm bếp, dao 
nhíp, dĩa, v.v. thì phải bọc bằng giấy và cho vào 
túi quy định, sau đó dán chữ "Đồ nhà bếp" rõ 
ràng vào bên ngoài túi khi vứt.
* Không cần để riêng túi với các 

loại rác không cháy được 
khác.

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

Khi vứt đồ vỡ, vật sắc nhọn, v.v.

●　Đối với ô, sản phẩm LED dạng ống thẳng, cho 
phép phần đầu của đồ được trồi một phần ra khỏi 
túi. Hãy để nằm chéo vào túi quy định loại 45 lít, 
cố gắng để sâu vào đáy túi và buộc chặt miệng.

* Đối với sản phẩm LED, cần bọc bằng giấy sau 
đó cho vào túi và ghi rõ chữ "Đồ nhà bếp" ở 
phía ngoài của túi quy định.

Khi vứt ô, sản phẩm LED dạng 
ống thẳng

●　Chúng tôi tiến hành thu gom tại 
thùng chuyên dụng riêng. Vui 
lòng xem trang "Tái chế đồ 
diện gia dụng cỡ nhỏ" (trang 
22) để biết thêm chi tiết.

Có lộ trình tái 
chế riêng!

Thùng 
thu gom

* Cách vứt sau là sai.

Sử dụng 2 túi để đựng đồ 
không vừa loại túi quy định.

Để lẫn lộn lon, chai, chai nhựa 
PET đựng đồ uống

Để lẫn lộn bình xịt, bình gas 
mini.

Chai có dính dầu thì có thể phân loại thành rác không cháy được không?
Đối với chai đựng đồ ăn, đồ uống, gia vị thì cần rửa qua bằng nước, sau đó vứt vào ngày thu gom 
lon, chai, chai nhựa PET.

Đất thừa lượng nhỏ khi trồng cây thì có thể phân loại thành rác không cháy được không?
Đối với đất, hãy cố gắng tìm cách tận dụng như là sử dụng lại. Trong trường hợp bắt buộc phải 
vứt thì hãy cho vào túi quy định ở mức độ có thể xách bằng một tay, sau đó vứt vào ngày thu gom 
rác không cháy được.

Đối với đồng hồ, máy tính bằng nhựa thì phân loại thành rác cháy được hay rác không cháy được?
Đồ kim loại cỡ nhỏ vẫn thu được kim loại mặc dù có chứa nhựa, do đó hãy phân loại thành rác 
không cháy được. Đối với đồ điện gia dụng cỡ nhỏ, cố gắng mang đến địa điểm tái chế đồ diện 
gia dụng cỡ nhỏ. (Xem trang 22) 

Đồ nhà bếp




