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Trả phí tái chế tại bưu điện

Có thể tự vận 
chuyển

Không thể tự vận 
chuyển

Đến địa điểm thu 
hồi chỉ định (*)

Thu gom rác thông thường (2 lần/tuần)

Danh mục rác đối tượng quy định
trong Luật Tái chế đồ điện gia dụng

Thứ       

Cách vứt và lưu ý

Các loại rác chính
Sản phẩm thủy tinh

Sản phẩm bằng nhựa

Đồ dùng thể thao

30cm

30cm

Ngoại trừ bao bì/đồ đựng 
bằng nhựa và chai nhựa PET（                                                              ）

Các loại thiết bị điện

● Cốc
● Đĩa
● Tấm kính

● Kệ sách
● Chiếu, tấm ngồi

● Mũ bảo hiểm
● Quả bóng

● Cần câu
● Cây vợt

● Găng tay

● Bút bi  ● Băng video  ● Bàn chải đánh răng

● Gối
● Rèm cửa

● Khung 
tranh

● Lồng chim
● Cây cảnh
● Chậu cây 

cảnh

● Vật dụng làm 
vườn (ống nước, 
bình tưới, v.v...)

● Dù
● Cặp
●Giày, ủng
● Đồ chơi (kể cả 

thú nhồi bông)
● Cân

● Các loại đồ 
sứ

● Bình hoa
● Bình giữ 

nhiệt
● Giỏ, cái sàng
● Thau, chậu
● Xô
● Móc treo

● Nệm

● Ấm điện
● Máy radio 

cassette
● Bếp điện

● Máy ép trái cây, 
máy xay sinh tố

● Quạt thông gió
● Đệm sưởi ấm 

chân bằng điện

Đồ dùng hằng ngàyCác loại đồ gia dụng, bộ đồ giường

Nếu có đồ vật thuộc danh mục rác đối tượng cần phân loại, thu gom bị lẫn vào với nhau,
hoặc nếu túi rác được vứt không phải là túi rác có thể nhìn thấy bên trong, chúng tôi sẽ dán nhãn nhận biết và bỏ lại.

Máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh
Tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo

Vật có cạnh dài nhất hoặc đường kính dưới 30cm, hoặc vật có hình dạng dài dưới 1m

■Tiêu chuẩn phí tái chế của các nhà sản xuất lớn (tính đến ngày 1/9/2020)

990 yên

Máy điều
hòa

Ti vi Tủ lạnh, tủ đông Máy giặt,
máy sấy quần áo

1.870 yên 2.970 yên 4.730 yên3.740 yên 2.530 yên
Từ 15 inch trở xuống Từ 16 inch trở lên Từ 170ℓ trở xuống Từ 171ℓ trở lên

■ Thông tin liên hệ về phí tái chế

Trung tâm phiếu tái chế đồ điện gia dụng

Kiểm tra danh mục rác đối tượng sẽ xử lý

Liên hệ với doanh nghiệp
được cấp phép (*)

Cho mượn lưới chống quạ (lưới ngăn các loài chim)
Điều kiện cho mượn Kích thước

★ 3m x 4m (cỡ lớn)
★ 2m x 3m (cỡ nhỏ)

*Vui lòng bọc lại bằng giấy dày, 
v.v... và dán nhãn “キケン” (nguy 
hiểm) lên túi trước khi vứt.

Vui lòng sử dụng tối đa khoảng 3 túi (45L) cho 1 lần thu gom.
Vui lòng gom rác sau khi cắt tỉa cây trồng hoặc rác sau khi làm cỏ vào túi và vứt vào ngày thu gom. Tuy nhiên, chúng 
tôi sẽ tính phí nếu là rác số lượng lớn.
Chúng tôi cũng tính phí đối với rác vứt ra với số lượng lớn nhất thời, chẳng hạn như rác do chuyển nhà hoặc tổng vệ 
sinh, v.v..., vì vậy, nếu bạn muốn vứt rác, vui lòng tham khảo mục “Thu gom rác cồng kềnh” ở trang 3.

● Đối với rác nhà bếp, rác 
tươi, vui lòng để ráo hết 
nước trước khi vứt.

● Đối với que diêm, pháo hoa, bật lửa, 
v.v..., vui lòng sử dụng hết, dập tắt hoàn 
toàn những vật có lửa trước khi vứt.

● Đối với các vật như xiên tre, mảnh vỡ thủy tinh, lưỡi dao 
cạo, v.v..., vui lòng bọc lại bằng giấy dày, v.v... và dán nhãn 
“キケン” (nguy hiểm) lên túi trước khi vứt.

● Đối với tã giấy, v.v..., vui lòng loại bỏ chất bẩn, cho 
vào túi nhựa, v.v... để ngăn mùi hôi thoát ra ngoài 
rồi mới vứt.

● Đối với dầu ăn, v.v..., vui lòng 
cho thấm vào giấy, vải hoặc làm 
cho đông lại, v.v... rồi mới vứt.

Để ngăn ngừa thiệt hại vương vãi rác do quạ gây ra, thành phố Osaka sẽ cho 
mượn lưới chống quạ (lưới ngăn các loài chim) miễn phí ở các địa điểm lấy rác do 
thành phố thu gom (thường là các địa điểm dùng cho từ 5 hộ gia đình trở lên).

(1) Số hộ gia đình sử dụng địa điểm lấy rác 
thường là từ 5 hộ trở lên.

(2) Chịu thiệt hại vương vãi rác do quạ gây ra.

Đối với các sản phẩm thuộc danh mục rác đối tượng quy định trong Luật Tái chế đồ điện gia dụng gồm máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh và tủ 
đông, máy giặt và máy sấy quần áo mà gia đình đã không còn sử dụng, nếu mua mới hoặc biết đại lý, v.v... nơi đã mua trước đây, vui 
lòng yêu cầu đại lý đó, v.v... thu hồi vì cơ sở đó có nghĩa vụ thu hồi. Thành phố Osaka sẽ không thu hồi hoặc thu gom, vận chuyển.
Sau đây là phương pháp xử lý trong trường hợp bạn không muốn mua mới và không rõ đại lý, v.v... nơi đã mua trước đây.

Kiểm tra nhà sản xuất và tiêu chuẩn 
(kích thước, v.v...).

Điền các mục cần thiết vào “Phiếu tái chế đồ điện gia dụng” có sẵn ở bưu điện 
và chuyển khoản phí tái chế. (Lệ phí chuyển khoản sẽ cần trả riêng.)

Vui lòng vận chuyển những sản phẩm thuộc danh mục rác đối tượng sẽ xử lý cùng với 
“Phiếu tái chế đồ điện gia dụng” đã thanh toán trước phí tái chế đến địa điểm chỉ định.

Vui lòng yêu cầu “Doanh nghiệp được cấp phép” có giấy phép thu gom và vận 
chuyển chất thải (rác) thông thường ở thành phố Osaka vận chuyển.
Vui lòng thanh toán phí vận chuyển cho doanh nghiệp được cấp phép, và bàn 
giao lại danh mục rác đối tượng sẽ xử lý và “Phiếu tái chế đồ điện gia dụng” 
đã thanh toán trước phí tái chế cho doanh nghiệp được cấp phép.

(*) Để biết thông tin về các địa điểm thu hồi chỉ định, doanh nghiệp được cấp phép, vui lòng xem “Cách vứt các sản phẩm thuộc danh mục rác đối tượng quy định 
trong Luật Tái chế đồ điện gia dụng” trên trang web của Cục Môi trường https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000369358.html.

Sản phẩm được thu gom dưới dạng rác thông thường là 
vật có cạnh dài nhất hoặc đường kính dưới 30cm, hoặc vật có hình dạng dài dưới 1m
(ngoại trừ danh mục rác đối tượng như rác tài nguyên, bao bì/đồ đựng bằng nhựa, giấy và quần áo đã qua sử dụng), 
phần lớn là rác thuộc các danh mục sau.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm dự án môi trường phụ trách khu vực bạn đang sống. (Tham khảo trang 8)

1m

03-3903-75510120-31-9640

Trang web của TP Osaka
Danh sách ngày
thu gom rác trong tuần


