
 

 

 

 

  

 
    

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng, số 

lượng túi nilon 

đựng rác sẽ giảm 

rất nhiều! 

Có thể biết rõ cách phân 

loại rác ở nơi thu gom và 

rút ngắn thời gian thu gom. 

Do vậy, có thể tránh bỏ sót 

thu gom và bị trễ. 

3 mục đích chính 

〇 Hãy bỏ chai nhựa PET và nắp đã gỡ bỏ vào túi lưới ở 

nơi thu gom. 

＊ Hãy mang về túi v.v. đã sử dụng khi mang rác từ nhà  

đến. 

〇 Trong túi lưới có thể chứa khoảng 140 chai nhựa 2 lít 

đã đập dẹp. Nếu không đập dẹp thì chỉ chứa khoảng 50 

chai thôi nên hãy chắn chắn đập dẹp. 

Nâng cao năng lực  
quản lý nơi thu gom Giảm lượng rác thải 

Đập dẹp Gỡ bỏ nhãn và nắp Rửa sạch 

Mang đi 

Thay đổi! Cách bỏ chai nhựa PET 

Nơi thu gom  
gần nhà 

Tại nhà 

Có thể nhìn thấy bên trong 

của túi lưới để biết trạng thái 

bỏ rác. Nếu tuân thủ quy tắc 

thì số lượng được tái chế chai 

nhựa chắc chắn sẽ tăng lên. 

 

Đồ bị bẩn như 

tàn thuốc lá hay 

đồ uống để thừa 

không thể được 

tái chế. 

Tăng lượng được tái chế 

Cho vào túi lưới riêng ở nơi thu gom 

Thay đổi 

Cách bỏ chai nhựa PET 



 

 

〇 Mọi người sử dụng hãy đặt túi lưới 

với trạng thái có thể tháo ra. 

Sẽ thu gom chỉ bên trong.  

Tuyệt đối xin hãy đừng cố định.  

※Sử dụng cùng một túi lưới đến 

khi bị thoái hóa. 

 

Phòng nghiệp vụ Trung tâm xử lý rác Bộ phần 

môi trường đô thị Thành phố Narashino 

Số điện thoại : 047-453-5374 

E-mail : gyomu-s@city.narashino.lg.jp 

Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người! 

 

<Ví dụ tham khảo lắp đặt> 

・ Kẹp bằng cái kẹp phơi 

quần áo 

・ Treo lên móc chữ S  

 và v.v. 

 
Ví dụ của  
cách bỏ rác 

 
Trường hợp không 
cho vào hết được 

※ Thời gian đến năm nay (Ngày 29 tháng 12 Reiwa năm thứ 4) là thời gian thông 

báo nên dù chưa có túi lưới nhưng sẽ thu gom rác. 
Từ năm sau (ngày 4 tháng 1 Reiwa năm thứ 5) sẽ bắt đầu sử dụng túi lưới khi thu 
gom rác ở tất cả khu vực trong thành phố. 

〇 Túi lưỡi sẽ được đặt một ở mỗi nơi thu gom sau ngày 5 tháng 9 (Thứ 2). 

 

〇 Khi sử dụng nơi thu gom, mọi 

người hãy quản lý túy lưới cẩn thận 

để không bị gió thổi bay. 

Nếu không cho được hết vào túi 

lưới vì có nhiều rác thì hãy cho vào 

túi đựng rác trong suốt hoặc túi mờ 

và bỏ ở bên cạnh túi lưới. 

Kính gửi các người quản lý của nơi thu gom rác  （Yêu cầu） 

    

 

Quy tắc khi vứt rác và 

lịch thu gom rác 
Cách vứt rác  

(Tiếng Nhật) 

Thu gom có túi lưới chai nhựa PET  

thành phố Narashino 

Xin cảm ơn vì luôn luôn quản lý sạch sẽ. 

Về thay đổi cách thu gom lần này, thật xin lỗi vì đã làm 

phiền, nhưng rất mong nhận được sự hiểu biết và hợp tác 

của mọi người. 

 

ごみ集積所 


