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● Phụ kiện đi kèm sản phẩm
● Ống hút của hộp đồ uống
● Muỗng cơm hộp
● Muỗng đo xà phòng giặt, 

v.v...

Thu gom bao bì/đồ đựng bằng nhựa (1 lần/tuần)

Danh mục rác đối tượng

シャンプー

* Trên bao bì/đồ đựng bằng 
nhựa có 
biểu thị ký hiệu             .

Bao bì/đồ đựng bằng nhựa là gì?
“Đồ đựng” là vật chứa sản phẩm (bao gồm cả túi), “Bao bì” là vật gói sản phẩm, vì vậy, bao bì/đồ đựng bằng nhựa là bao bì 
hoặc đồ đựng bằng nhựa không còn cần thiết sau khi đã lấy phần bên trong ra sử dụng, tách riêng ra khỏi sản phẩm bên trong.

* Khay xốp được thu hồi tại các cửa hàng như siêu thị, v.v...

Rác không thuộc đối tượng thu gom này

* Vui lòng tháo nắp và vứt cùng với 
nhau.

Vui lòng sử dụng hết chất bên trong 
trước khi vứt
● Đối với đồ đựng hoặc túi, v.v..., vui lòng sử 

dụng hết chất bên trong, nếu là những vật 
không còn chất gì sót lại, thì để 
nguyên như vậy rồi vứt.

Các loại chai, ly, hộp

Các loại túi, màng bọc, khay (đồ đựng hình đĩa)

Các loại tuýp nhựa và những vật dụng khác

Cách vứt và lưu ý * Trường hợp là đồ vật không thuộc danh mục đối tượng hoặc có lẫn 
quá nhiều chất bẩn, chúng tôi sẽ dán nhãn nhận biết và bỏ lại.

* Vui lòng tháo nắp và vứt cùng với nhau.
* Vui lòng vứt các vật dụng còn sót chất bên trong vào loại rác thông thường.

● Sản phẩm đó

Vui lòng vứt vào loại
rác thông thường.

● Đồ chơi
● Băng video, CD, DVD và hộp đựng
● Văn phòng phẩm như bút bi, thước kẻ, v.v...
● Bàn chải đánh răng
● Chậu rửa mặt, xô

Vui lòng không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác 
ngoài bao bì/đồ đựng bằng nhựa
● Đối với vật dụng có dán nhãn giấy hoặc nhãn dán (hạn 

sử dụng tốt nhất, nhãn giá, v.v...), vui lòng gỡ ra nếu 
đó là những nhãn tuy nhỏ nhưng dễ gỡ. Đối với những 
vật khó gỡ, vui lòng để nguyên và vứt vào loại bao 
bì/đồ đựng bằng nhựa.

Vui lòng rửa sạch vết bẩn trước khi vứt
● Nếu còn sót lại cặn thức ăn, v.v..., vui lòng 

dùng nước còn sót lại, v.v... sau khi rửa bát 
đĩa để tráng lại.
Tuy nhiên, đối với vật dụng không thể loại 
bỏ vết bẩn, vui lòng vứt vào loại rác 
thông thường. (Vì điều đó sẽ gây trở ngại 
cho việc tái chế)

Được làm bằng nhựa, nhưng sản phẩm 
đó không thuộc đối tượng thu gom.

● Sản phẩm dùng một lần như bật lửa, tẩu hút 
thuốc lá, túi thoát nước, v.v... dùng một lần

Xảy ra hỏa hoạn tại nhà máy tái chế

● Đồ đựng nước súc miệng, thuốc 
nhỏ mắt, v.v...

● Đồ đựng chất tẩy rửa, dầu gội, 
dầu xả, mỹ phẩm, v.v...

● Đồ đựng dầu ăn, sốt tare, nước sốt 
salad, đồ uống chứa vi khuẩn axit 
lactic, nước sốt, v.v...

● Ly của mì ly, hũ 
đựng bánh flan, 
thạch, v.v...

* Phải rửa sạch vết 
bẩn trước khi vứt.

● Túi bánh mì, bánh kẹo, rau, v.v..., gói 
kẹo, v.v... (gói riêng)

● Màng bọc thực phẩm tươi sống, cơm hộp 
trong cửa hàng tiện lợi, v.v..., màng bọc 
bên ngoài mì ly, v.v...

● Túi đựng thực phẩm ăn liền, thực phẩm 
đông lạnh, v.v...

● Túi mua sắm, túi đựng quần áo, giấy vệ 
sinh, đồ dùng hàng ngày, v.v...

● Khay có ngăn đựng 
bánh kẹo, cà ri, rong 
biển, v.v...

● Khay đựng các món ăn 
phụ, thực phẩm tươi 
sống, sushi, v.v...

● Khay đựng trái 
cây, v.v...

● Tuýp đựng mayonnaise, tương 
cà, wasabi dạng sệt, kem đánh 
răng, v.v...

● Hộp đựng trứng, trái cây, giăm bông, v.v...

● Đồ đựng cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi, v.v...

● Hộp đựng thuốc, mỹ phẩm, đồ dùng hằng 
ngày, v.v...

● Nắp, nhãn nhựa của chai nhựa PET, bình 
xịt, chai thủy tinh, v.v...

● Mút xốp hoặc tấm bảo vệ sản phẩm như 
trái cây, sản phẩm điện gia dụng, v.v...

Nếu trong các bao bì/đồ đựng bằng nhựa mà người dân trong thành phố đã vứt có lẫn các thiết bị điện tử (điện thoại di động, pin dự phòng, 
v.v...), pin (pin khô, pin lithium-ion, v.v...), bật lửa, v.v.... thì sẽ gây ra hỏa hoạn tại nhà máy tái chế.
Sản phẩm thuộc các danh mục này có nguy cơ bắt lửa cao trong các công đoạn tái chế, vì vậy vui lòng không vứt vào loại bao bì/đồ đựng bằng nhựa.
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