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● Lon kim loại rỗng đựng đồ uống, thực phẩm, đồ dùng hằng ngày, mỹ 
phẩm, v.v..., có kích thước nhỏ hơn thùng 18l (tuy nhiên, các loại bình 
xịt, bình ga mini nên để trong túi riêng)

● Đồ dùng bằng kim loại trong sinh hoạt hằng ngày như chảo, gạt tàn 
thuốc, lá nhôm, v.v... có cạnh dài nhất hoặc đường kính dưới 30cm, 
hoặc vật có hình dạng dài dưới 1m (tuy nhiên, 
ngoại trừ các sản phẩm tráng men)

● Chai thủy tinh rỗng đựng đồ uống, thực phẩm, đồ dùng hằng 
ngày, mỹ phẩm, v.v..., có kích thước nhỏ hơn chai 1,8 lít

Danh mục rác đối tượng
Lon rỗng Chai rỗng

Đồ dùng bằng kim loại trong sinh hoạt hằng ngày Chai nhựa PET

PET

PET

● Vui lòng đè bẹp lon 
rỗng, chai nhựa PET 
hết mức có thể rồi 
vứt.

● Đối với lon rỗng, chai rỗng 
và chai nhựa PET, vui lòng 
đổ hết chất bên trong ra 
và rửa sơ với nước.

● Đối với các loại bình xịt, bình ga mini, vui 
lòng sử dụng hết chất bên trong, cho vào 
túi riêng mà không cần đục lỗ. Vui lòng cho 
tất cả đồ vật thuộc danh mục rác đối tượng 
khác vào cùng một túi rồi vứt.

● Vui lòng gỡ nhãn của chai 
nhựa PET ra khỏi chai và 
vứt vào loại bao bì/đồ 
đựng bằng nhựa.

● Phải tháo nắp gắn trên chai rỗng, chai nhựa 
PET, nếu là nắp bằng nhựa, vứt vào loại bao 
bì/đồ đựng bằng nhựa, nếu là nắp bằng kim 
loại, vứt vào loại rác tài nguyên.

Cách vứt và lưu ý

● Sản phẩm thủy tinh như cốc thủy tinh, 
tấm kính, bóng đèn, v.v...
(Vì điều đó sẽ gây trở ngại cho việc tái chế)

Vui lòng bọc lại bằng giấy dày, dán 
nhãn “キケン” (nguy hiểm) lên túi rác 
có thể nhìn thấy bên trong rồi vứt 
vào loại rác thông thường.

* Đèn ống huỳnh quang được thu hồi bằng cách tiếp nhận thu 
hồi, v.v... (Tham khảo trang 7)

● Lon, chai chứa sơn hoặc hóa chất độc hại 
(Vì điều đó sẽ gây trở ngại cho việc tái chế)

Vui lòng liên hệ đại lý hoặc nhà sản xuất, v.v... để 
được tư vấn.

Rác không thuộc đối tượng thu gom này

Cách vứt các loại bình xịt, bình ga mini [ngoại trừ bình phun sơn (sơn mài, v.v...)]
① Phải sử 

dụng hết 
chất bên 
trong.

② Cho vào túi trong 
suốt hoặc trong 
mờ mà không 
cần đục lỗ.

③ Cho vào túi riêng khác với rác 
tài nguyên thông thường (lon 
rỗng, chai rỗng, chai nhựa PET, 
v.v...) rồi mới vứt.

* Chai nhựa PET được thu hồi tại các cửa hàng như siêu thị, v.v...

Vui lòng cho vào túi cùng với “Rác thông thường” rồi vứt.

● Vật dụng sắc nhọn như dao hoặc kéo, dùi, v.v...
● Vật dụng có dạng dây như dây thép, dây đồng, 

v.v... (Vì sẽ nguy hiểm khi thu gom và phân loại)
Bọc lại bằng giấy dày và dán nhãn “キケン” (nguy hiểm) lên túi rác có thể 
nhìn thấy bên trong

● Các loại đồ sứ (Vì sẽ nguy hiểm khi thu gom và không thể tái chế)
Bọc lại bằng giấy dày và dán nhãn “キケン” (nguy hiểm) lên túi rác có thể 
nhìn thấy bên trong

● Đồ dùng làm bằng men trong sinh hoạt hằng ngày
(Vì không thể tái chế)

● Các vật nặng làm bằng kim loại như quả tạ, v.v...
(Vì sẽ nguy hiểm khi thu gom và phân loại)

Dán nhãn “重いので注意” (chú ý vật nặng) lên túi rác có thể nhìn thấy bên trong

● Bình phun sơn (Vì không thể tái chế)
Sử dụng hết chất bên trong, cho vào túi rác mà không cần đục lỗ.

* Nếu có lẫn đồ vật không thuộc danh mục phân loại, chúng tôi sẽ dán nhãn nhận biết và bỏ lại.

Thu gom rác tài nguyên (1 lần/tuần)

● Chai nhựa PET đựng nước tương, đồ 
uống, đồ uống có cồn, v.v...

có biểu thị ký hiệu                 trên 
phần nhãn, v.v...

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