
Khi các hộ gia đình liên lạc đến trung tâm môi trường của địa phương để đăng kí về việc vứt bỏ

các bóng đèn huỳnh quang, nhân viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi để thu gom

○Ngày thực thi : Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 (thứ 2)

○Loại bóng điện thu hồi : đèn huỳnh quang mà các hộ gia đình vứt bỏ (ngoại trừ các loại đèn

LED, đèn sợi đốt, tắc ke)

Ngoài ra, cũng sẽ thu gom bóng điện có độ lớn phù hợp với các loại 

rác lớn (những loại đèn có đường kính tối đa lớn hơn 30 cm, những

loại đèn có chiều dài hơn 1m)

蛍光灯管の出し方 Trường hợp bóng huỳnh quang đã bị vỡ

Quấn các mảnh vỡ

bằng giấy dày và dán 

chữ キケン trước khi 

vứt bỏ

Đối với bóng đèn huỳnh quang, để tránh 

bóng đèn vỡ, haỹ bỏ bóng đèn trong hộp 

giấy/ống giấy, hoặc cuộn bóng đèn bằng 

báo, và gom chung những bóng đèn 

huỳnh quang cần vứt bỏ với nhau vào 1 

bao rác có thể nhìn rõ bên trong.

Ban môi trường Thành phố Osaka

Ngoại trừ các 

loại bóng 

điện thải ra 

từ các hộ gia 

đình, chúng 

tôi không thể

thu gom từ

các công ty, 

cửa hàng.

Nơi đăng kí, nơi tiếp nhận câu hỏi liên quan

Điền thông tin về tên họ, địa chỉ, loại 
bóng huỳnh quang, số lượng, ngày thu 
vào giấy fax hoặc giấy đăng kí
Trung tâm giải quyết vấn đề môi trường 
sẽ liên hệ thông báo về ngày thu gom 
bằng máy fax hoặc giấy báo.

Trungtâm xí nghiệp hoàn cảnh môi trường Đông Bộ

Điện thoại : 06-6751-5311
Fax : 06-6753-3041

Địa chỉ : 〒544-0013

Osakashi IkunoKu TatsumiNaka1-1-4

Thời gian tiếp nhận:

8.30 - 17.00 từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần

(trừ các ngày đầu năm, cuối năm)

* vẫn tiếp nhận vào các ngày lễ

Các vị có khiếm khuyết thính giác và các chức 
năng trình bày bằng ngôn từ thì có thể đăng kí 

Chúng tôi tiến hành thu gom các loại bóng đèn huỳnh 

quang từ các hộ gia đình thải ra thông qua các cuộc 

điện thoại đăng kí

Những loại có thể thu hồi Những loại không thể thu hồi

Đèn huỳnh quang (dạng 

ống / dạng tròn)

Đèn huỳnh 

quang compact
đèn sợi đốt

tắc ke

LED

Vứt theo rác thường

■Cách vứt bỏ các loại bóng điện 


