
ベトナム語_玉里地区

số lần vứt rác trong
một

 khoảng thời gian

tuần 2 lần

tháng 2 lần

tháng 1 lần

rác cháy được

thứ hai,thứ nă
m

túi bóng đựng
rác theo quy

định

・giấy,rác ・vỏ ốc,sò ・gỗ,rác
・da ・bỉm giấy・sản phẩm từ cao su
・rác tươi sống ・các loại nhựa
・xốp ・các loại hoa,cỏ dại
・chăn đệm　các loại khác
※không để dầu đọng lại,bám
vào chai, lớn

các loại,phân loại ngày thu gom rác vật để đựng các loại rác

・đồ uống lạnh  ・các loại nước chấm

・các loại rượu

giấy đã qua sử dụng 

ngày thứ ba của
tuần thứ 2 và

tuần thứ 4 trong
tháng dây

・Báo,tạp chí・thùng hộp
※Hãy đỗ rác sau khi được buộc
bằng dây

lon,kim loại

ngày thứ sáu của
tuần đầu tiên và
tuần thứ 3 trong

tháng

chai nhựa

ngày thứ ba của
tuần đầu tiên và
tuần thứ 3 trong

tháng
tháng 2 lần

chai có màu
ngày thứ tư của
tuần thứ 2 trong

tháng
tháng 1 lần

 quần áo cũ

ngày thứ sáu của
tuần thứ 2 trong

tháng
(tháng lẽ)

cách 1 tháng 1 lần
túi bóng trong

suốt

・áo khoác・quần ・áo len,quần
áo lót
・tất・ga giường  ・rèm cửa
・vỏ chăn,các loại khác

hộp giấy

dây

・vỏ hộp sữa
　※nước ngọt và nước uống có cồn

・lon bia
・đồ uống dinh dưỡng, các loại
khác

các loại chai khác
 ngày thứ tư của
tuần thứ 3 trong

tháng

・những đồ uống có màu,các loại
khác

bóng đèn dài và bóng đèn
tròn

ngày thứ sáu của
tuần thứ 4 trong

tháng

・bóng đèn dài và bóng đèn
tròn ・nhiệt kế,các loại khác

・lon ・thiết bị điện  ・pin
・dụng cụ điều chỉnh  ・đồ chơi
dành cho trẻ em ・các mặt hàng
linh tinh
・bình sắt ・đèn chiếu sáng,các loại
khác

・ ly trà ・bình hoa
・cốc ・gương,đồ gốm,các loại
khác

※Bỏ vào xe để
rác

※Nếu để nhầm
lon,bình vào
loại rác cháy
được thì sẽ

không được thu
gom

Bát đĩa đã qua sử dụng
ngày thứ tư của
tuần thứ 4 trong

tháng

・hộp sữa
・chai không màu,các loại khác

c
h
a
i

chai không màu
ngày thứ tư của
tuần đầu tiên
trong tháng

関
連
情
報

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

・hãy mang rác đến nơi tập kết trước lúc 8 giờ sáng

・rác phân loại không đúng cách sẽ không được thu（sẽ dán nhãn vi phạm）

・nơi tập trung rác người sử dụng hãy quản lý sạch sẽ

tam
ari

thùng

thùng

thùng

Bao bì thì hãy mua ở siêu thị

quy định vứt rác


