
Rác cháy được

Danh mục đối tượng

Đốt tại trung tâm xử lý rác. Tàn tro sau đốt được chôn lấp tại Trung 
tâm Fenix vịnh Osaka (Bãi xử lý chôn lấp thuộc đảo Rokko Island).

Khoảng 30 - 40% rác cháy được (tính theo trọng lượng) là 
rác tươi sống. Chỉ cần bỏ công sức một chút là có thể giảm 
được lượng rác tươi sống này một cách dễ dàng.

Trong rác cháy được có cả "đồ ăn lãng phí" vẫn còn ăn được. 
Chỉ cần tốn công một chút là có thể giảm được "đồ ăn lãng 
phí" một cách đơn giản.

Hãy để ráo nước.
Nguyên nhân chính gây ra mùi hôi thối, thối rữa là do thành 
phần nước. Trong rác tươi sống có đến 70 - 80% là nước, do 
đó chỉ cần loại bỏ nước là có thể giảm lượng rác thải đáng kể.

Cách giảm thiểu "đồ ăn lãng phí" có thể làm tại nhà 
(ví dụ)
①　Kiểm tra bên trong tủ lạnh trước khid di mua sắm.
②　Kiểm tra đồ ăn tồn đọng một cách định kỳ.
③　Bảo quản nguyên liệu thực phẩm đúng cách.
④　Sử dụng tối ưu nguyên liệu thực phẩm, chỉ nấu 

lượng vừa đủ ăn. Nguyên liệu còn thừa dùng vào 
món ăn khác.

Loại dạng lỏng: Cho thấm vào báo hoặc vải
Loại dạng bột, hạt mịn: Gói chặt để không bị bay ra ngoài.

Đổ lan ra giấy báo từng lựng nhỏ và để khô hoàn toàn tại nơi thoáng khí. Hoặc 
sử dụng chất đóng rắn sơn* để làm cứng. Lon rỗng thì phân thành "Rác 
không cháy được".

Sử dụng hết sạch chất bên trong, nhúng vào nước trước khi vứt. Không vứt 
số lượng lớn trong một lần (từ 1 - 2 chiếc)

* Chất đóng rắn sơn, chất xử lý, chất làm đông cứng:  Làm rắn sơn, đầu ăn còn thừa khi trộn cùng.
 Có thể mua tại các cửa hàng dụng cụ.

Cho thấm vào báo hoặc vải, hoặc sử dụng chất xử lý *, chất làm đông cứng*, v.v.

Hộp đựng, bao bì đóng gói bằng 
nhựa có in nhãn        thì hãy 
phân loại thành nhựa bao bì 
đóng gói (trang 7) khi vứt.

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

Đốt Phát điện Chôn lấp

Bãi xử lý chôn lấp ngoài khơi Kobe trên đảo Rokko Island

Hãy vắt kiệt nước
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●　Rác nhà bếp (tươi sống), đồ da, đồ dệt may, đồ nhựa 
(không bao gồm "nhựa bao bì đóng gói"), rác chất liệu 
gỗ, v.v. có thể cho vừa túi quy định loại 45 lít và có 
trọng lượng tối đa mỗi túi là 5 kg

Đối với báo, giấy các loại, bìa các tông thì hãy thu gom tại hoạt động thu 
gom tài nguyên của tổ chức tại địa phương!
* Nếu hoạt động thu gom tài nguyên của tổ chức có thu gom cả quần áo cũ, chăn cũ thì hãy cố gắng mang đến đó.

Rác nhà bếp (tươi sống)
●　Mảnh vụn khi nấu ăn, đồ ăn 

thừa, vỏ bã trà, các loại dầu 
(dầu trộn salad, dầu ăn), vỏ 
hoa quả, v.v.

Rác gỗ
●　Đồ gỗ cỡ nhỏ, tấm 

ván, thanh, cỏ và 
hoa, lá rụng, cành 
cây, v.v.

Khác
●　Bỉm dấy, cát vệ sinh 

chuyên dụng cho thú 
cưng (chất liệu giấy, 
v.v.), giấy bẩn, v.v.

* Đối với bỉm giấy, hãy vứt đồ bẩn bên trong và cho 
vào túi nhựa nhỏ, sau đó cho vào túi rác quy định 
(vứt đồ bẩn bên trong vào bồn cầu).

* Lấy phân thú cưng ra khỏi cát chuyên dụng rồi xả 
bằng bồn cầu.

Đồ da, đồ dệt may
●　Giày dép, túi xách, gối, đệm ngồi, v.v.
●　Quần áo cũ, chăn cũ (nếu không 

thể thu gom trong hoạt động dạng 
tài nguyên của tổ chức), v.v.

Đồ nhựa
●　Băng cassette, băng video, xô, 

bồn rửa mặt, bàn chải đánh 
răng, tấm vải bạt, bọt biển, sản 
phẩm chất liệu nhựa vinyl, sản 
phẩm chất liệu cao su, v.v.

●　Vật có đầu nhọn sắc như xiên che thì hãy gập đôi, bọc giấy bên ngoài để không làm rách túi.
●　Nếu dùng giấy bọc rác nhà bếp (tươi sống) để không nhìn thấy rác bên trong thì có thể tránh 

được các thiệt hại do quạ, lợn rừng gây ra.

* Phần kim loại,
●　Nếu tháo rời được thì 

phân loại thành rác 
không cháy được.

●　Nếu không thể tháo 
rời thì vứt nguyên 
trạng thái và phân loại 
thành rác cháy được.

Hộp mực Mang đến cửa 
hàng bán

Có lộ trình tái 
chế riêng!

Mất công một chút là có thể phân thành "Rác cháy được"!

Thùng 
thu gom

Sơn, dung môi pha sơn

Dầu ăn

Phân bón

Bật lửa dùng một lần

* Bắt buộc sử dụng túi rác quy định.

Tối đa 
50 cm

Phân bón

Siêu thị
Siêu thị

Siêu thị
Siêu thị




