
Rác cỡ lớn
R

ác
 c

ỡ
 lớ

n R
ác cỡ

 lớ
n

Danh mục đối tượng

Cách vứt rác

Lưu ý khi vứt rác

Đăng ký trước, liên hệ thắc mắc thông qua điện thoại (hoặc FAX) 

Đăng ký trước qua mạng

Rác được nghiền nhỏ tại nhà máy nghiền, vụn kim loại thu được sẽ được đem tái 
chế, loại không cháy được sẽ được chôn lấp, loại cháy được sẽ được đem đốt.

●　Nhân viên sẽ không bước vào cổng, khu đất, trong nhà.
●　Xe thu gom có thể không tiến vào trạm thu gom rác được do cửa ra vào khu dân cư bị khóa, vui 

lòng hỗ trợ mở cửa.
●　Trường hợp xe thu gom không thể tiến vào do đường hẹp, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu thu gom tại 

dọc đường lớn (hoặc trạm thu gom).
●　Để rác gọn gàng để không gây cản trở đến việc đi lại xung quanh, ngoài ra khi vứt các đồ nội thất 

cao thì chú ý không để xảy ra tai nạn do bị đổ.

●　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

* Với loại rác có kích thước vừa túi quy định loại kích thước 45 lít và có trọng 
lượng dưới 5 kg, vui lòng cho vào túi quy định và vứt vào ngày tương ứng.

* Không hỗ trợ thu gom loại rác có trọng lượng vượt quá 70 kg, độ dài vượt 
quá 2,5 m, thể tích vượt quá 2,5 m3.

●　Trung tâm sẽ hỏi thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, loại rác sẽ vứt, kích thước, số lượng, v.v.
●　Trung tâm thông báo về chi phí, mã số tiếp nhận, ngày thu gom, địa điểm vứt, v.v.

* Thu gom trong khoảng từ 1 đến 2 tuần sau khi đăng ký.
* Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký, vui lòng liên hệ sớm đến trung tâm tiếp nhận.
* Về nguyên tắc, số lượng có thể vứt tối đa 1 lần là 5 đơn vị rác.

Đăng ký với trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn thành phố Kobe 
(điện thoại hoặc FAX, mạng internet)

●　Vui lòng mua tem xử lý rác cỡ lớn tương đương chi phí mà trung tâm tiếp nhận đã thông báo.
●　Tem dán được bán tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị. 

(Có 2 loại là tem 300 yên và tem 600 yên)
●　Số tiền phí khác nhau tùy theo danh mục và kích 

thước.
(Có 4 mức là 300 yên, 600 yên, 900 yên, 1.200 yên)
* Vui lòng đăng ký trước khi mua tem.
* Không thể hoàn trả tem đã mua.

Mua tem xử lý rác cỡ lớn

●　Vui lòng dán ở vị trí dễ nhìn ở mỗi loại rác.
* Hãy giữ cuống tem cho đến khi kết thúc quá trình thu gom.
* Không thu gom rác không dán tem hoặc không ghi mã số tiếp nhận.

Ghi mã số tiếp nhận (4 ký tự) vào tem rồi dán vào rác

●　Vui lòng vứt rác trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng 
của ngày đã xác nhận với trung tâm tiếp nhận (hoặc xác nhận qua mạng).
Trung tâm sẽ thu gom trong ngày hôm đó.
* Có thể trung tâm sẽ yêu cầu vứt tại trạm thu gom rác.

Vứt rác vào ngày và vị trí đã xác nhận với trung tâm 
tiếp nhận

◎　Rác cỡ lớn được thu gom bởi SEIKANKYO (Hợp tác xã môi trường sinh hoạt thành phố Kobe) dưới 
sự ủy quyền của thành phố Kobe. 
Nếu có thắc mắc như "Vẫn chưa thấy đến thu gom rác cỡ lớn dự kiến thu gom hôm nay", vui 
lòng liên hệ đến SEIKANKYO (686-7351)

Điều hòa, tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo sẽ do nhà sản xuất thu gom tái chế, do đó thành phố 
Kobe sẽ không tiến hành thu gom. Vui lòng xem trang 19 - 20 để biết thêm về cách xử lý các loại rác này.

Đăng ký trước 
qua điện thoại (hoặc FAX), 
qua mạng.

Sau khi đăng ký, 
mua tem xử lý rác cỡ lớn và 
dán tem khi vứt rác.
* Không thu gom nếu chưa đăng ký trước.

Phí xử lý rác cỡ lớn (ví dụ) * Danh mục và tiền phí dưới đây là ví dụ. Vui lòng kiểm tra khi đăng ký với trung tâm tiếp nhận.

Đầu tiên là 
đăng ký!

Trước khi vứt rác, 
hãy nghĩ kỹ xem 
có thể tái sử dụng 
hay không nhé!

<Chú ý> Nếu vứt riêng bàn sưởi và mặt bàn sưởi vào các lần khác nhau thì sẽ tính phí xử lý ở mỗi lần vứt.

Di chuyển đến màn hình đăng ký qua mạng
* Có thể đăng ký mọi lúc (24 giờ 365 ngày)
* Nếu là loại rác không nằm trong danh sách đăng ký qua mạng, vui lòng đăng ký qua điện thoại.
* Chi tiết vui lòng xem tại "Các bước đăng ký" ở đầu trang của màn hình đăng ký qua mạng.

Đồ gia dụng cỡ lớn

Xe đạp

Rác cồng kềnh

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn thành phố Kobe
392-7953   FAX 392-5500

Thứ Hai - thứ Sáu  Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
* Làm việc cả ngày nghỉ lễ. (Trừ ngày 29/12 đến ngày 03/01)
* Đường dây điện thoại có thể bị nghẽn vào ngày thứ Hai và 

sau ngày nghỉ lễ.

Thành phố Kobe    Rác cỡ lớn Tìm kiếm!

Danh mục
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Chi phí (yên) Danh mục Chi phí (yên) Danh mục Chi phí (yên)
Tem 600 yên
Sở môi trường thành phố Kobe

Tem 600 yênSở môi trường thành phố KobeTủ quần áo (tủ chứa)

Ghế (loại 1 người ngồi, không bao gồm sofa)

Ghế (loại 2 người ngồi, không bao gồm sofa)

Ghế sofa (loại 1 người ngồi)

Ghế sofa (loại 2 người ngồi)

Thảm (bao gồm cả thảm lông. Loại kích thước tối đa 8 chiếu)

Thảm (bao gồm cả thảm lông. Loại kích thước trên 8 chiếu)

Bếp gas mini (bếp gas rời) loại 2 bếp trở lên
Tủ kệ màu
Gương soi, bàn trang điểm
Tủ giày dép (chiều cao tối đa 90 cm)

Tủ giày dép (chiều cao trên 90 cm)

Bàn sưởi (bao gồm cả mặt bàn)

Bàn sưởi (bao gồm cả kiểu vân gỗ, mặt bàn)

Gậy đánh golf (tối đa 14 gậy)

Túi đựng gậy đánh golf
Ghế nằm
Xe đạp (loại tối đa 14 inch)

Xe đạp (loại trên 14 inch)

Thiết bị chiếu sáng
Kệ nhà bếp (chiều cao tối đa 90 cm)

Kệ nhà bếp (chiều cao trên 90 cm)

Vali
Gương đứng
Ván trượt tuyết (1 bộ)

Kệ thép (chiều cao tối đa 90 cm)

Kệ thép (chiều cao trên 90 cm)

Lò sưởi dầu
Quạt máy
Tủ đồ (chiều cao tối đa 90 cm)

Tủ đồ (chiều cao trên 90 cm)

Ghế trên xe hơi cho trẻ em
Bàn hộc (loại có ngăn kéo hai bên)

Bàn hộc (loại không có ngăn kéo hai bên)

Bàn (cạnh lớn nhất hoặc đường kính của mặt bàn tối đa là 1 m)

Bàn (cạnh lớn nhất hoặc đường kính của mặt bàn là trên 1 m)

Kệ tivi
Lò vi sóng

Nội thất bằng mây
Thanh treo quần áo
Kệ máy tính
Quạt sưởi
Chăn nệm (tối đa 3 tấm) 

Giường (giường đơn, không bao gồm đệm)

Giường (không phải giường đơn, không bao gồm đệm)

Giường (giường điện, không bao gồm đệm)

Xe đẩy trẻ em (xe nôi)

Kệ sách (chiều cao tối đa 90 cm)

Kệ sách (chiều cao trên 90 cm)

Đệm (loại có lò xo)

Đệm (loại không có lò xo)

Máy khâu (loại để bàn)

Máy khâu (không phải loại để bàn)

Thanh ngang phơi đồ
Kệ phơi đồ (kèm chân kệ)

Kệ phơi đồ (không kèm chân kệ)

Kệ để lò vi sóng




