
Lon - Chai - Chai nhựa PET

Danh mục đối tượng

Lưu ý khi vứt rác

Hỏi đáp

Danh mục ngoài đối tượng

Lon rỗng

Lon, chai

Chai nhựa PET
Chai rỗng Chai nhựa PET

Phân loại và loại bỏ dị vật tại Trung tâm tái chế tài nguyên 
của Nishi-ku, sau đó chuyển đến nhà máy tái chế.

Phải dùng hết sản phẩm bên trong và tháo bỏ nắp

Phải dùng hết sản phẩm bên trong và tháo 
bỏ nắp, nhãn dán

Hãy bỏ chung lon, chai, chai nhựa PET 
vào túi rác quy định khi vứt.

Dùng nước tráng sơ bên 
trong

Dùng nước tráng sơ bên 
trong

Tuyệt đối không để lẫn cùng các loại rác khác.

Vui lòng không sử dụng thêm túi bên trong vì sẽ gây cản trở trong quá 
trình phân loại, hãy bỏ trực tiếp vào túi rác quy định.

Tại sao phải tháo rời nắp và nhãn dán trên chai nhựa PET?

* Hãy sử dụng cả dịch vụ thu gom tại cửa hàng của các cửa hàng buôn bán.

Nắp, nhãn dán trên chai nhựa PET là loại nhựa bao bì đóng gói, không thể tái chế cùng với 
thân chai nhựa PET. Do đó bắt buộc phải tháo rời nắp, nhãn dán.

Thu gom mỗi 
tuần 1 lần
* Thu gom vào cả ngày nghỉ lễ

Thứ Tư hàng tuần

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

●　Thùng chứa 
sơn

●　Thùng một đấu 
●　Chai vỡ, chai 

chứa mỹ phẩm

●　Trường hợp nắp được cố định vào hộp đựng, khó có 
thể tháo bằng tay thì cứ để nguyên như vậy khi vứt.

●　Không cần tháo bỏ vòng đệm phía dưới nắp 
chai nhựa PET

●　Chỉ cần làm sạch ở mức không nhìn thấy vết 
bẩn bằng mắt.

●　Nếu nhãn dán trên lon, chai không dễ bóc thì 
cứ để nguyên trạng thái khi vứt.

●　Chỉ cần làm sạch ở mức không nhìn thấy vết 
bẩn bằng mắt.

●　Nếu tái chế ở trạng thái còn nguyên nắp thì sẽ gây trở ngại.

●　Bình xịt, bình dùng cho 
bếp gas mini

●　Hộp bao bì bằng 
nhựa đựng chất tẩy 
rửa có in nhãn 

●　Nắp, nhãn dán của 
chai nhựa PET

●　Hộp bao bì bằng 
nhựa đựng dầu trộn 
salad, dầu ăn có in 
nhãn

* Với nắp (khuy giật nắp lon) 
của lon đồ uống, nắp của lon 
đồ hộp đã mở thì hãy phân 
loại thành rác không cháy 
được khi vứt.

* Với các loại chai thu hồi tái sử dụng 
như chai có in nhãn          , chai bia, 
chai 1,8 lít thì sẽ được rửa sạch và 
sử dụng lại. Do đó hãy cố gắng trả 
lại cửa hàng bán.

Loại có in nhãn 

Rác không 
cháy được

Nhựa bao bì 
đóng gói

Rác cháy được

Bình xịt, 
bình gas mini

Nhà máy 
tái chế

Nắp bằng nhựa

Nhựa bao bì đóng gói

Rác không cháy được

Nhựa bao bì đóng gói

Lon, chai, 
chai nhựa PET

Nhựa bao bì đóng gói

Nắp bằng kim loại

Nắp

Chai nhựa PET 
(thân chai)

Túi rác 
quy định

Túi rác 
quy định

Nhãn 
dán

Nắp

Chất 
tẩy 
rửa

Dầu trộn 
salad

Tái chế
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Tuy nhiên, nếu không thể làm sạch vết bẩn thì sẽ là




