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● Máy điều hòa   ● Tivi
● Tủ lạnh, tủ đông
● Máy giặt, máy sấy quần áo

■ Thắc mắc liên quan đến sách nhỏ quảng cáo này: Ban quản lý dự án, Phòng dự án, Cục Môi trường ☎06-6630-3226

■ Những sản phẩm nguy hiểm hoặc khó xử lý ■ Danh mục rác đối tượng quy 
định trong Luật Tái chế đồ 
điện gia dụng

Những sản phẩm không được thu gom tại thành phố Osaka

■ Các sản phẩm khác   ● Pin cúc áo   ● Pin sạc loại nhỏ

(Vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà 
sản xuất, v.v... để được tư vấn)

Đối với những sản phẩm nguy hiểm hoặc khó xử lý, vui lòng không vứt 
như rác thải vì những sản phẩm này có thể gây ra tai nạn cháy xe thu 
gom, thương tích cho người thu gom hoặc gây hư hại cơ sở xử lý, v.v...
Ngoài ra, thành phố Osaka không thể thu gom các sản phẩm thuộc 
danh mục rác đối tượng quy định trong Luật Tái chế đồ điện gia dụng. 
(Vui lòng tham khảo trang 2.)

● Các loại hóa chất có hại   ● Xăng   ● Xe máy   ● Lốp xe dùng 
cho xe ô tô   ● Bình ga   ● Dầu hỏa   ● Xe Minibike   ● Sơn, v.v...   
● Ắc quy   ● Bình chữa cháy   ● Dầu thải   ● Dung môi   
● Két sắt (trừ két sắt cầm tay)    ● Đàn piano

■Quầy tư vấn chính cho người dân thành phố (tham khảo)

Trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy
* Hướng dẫn phương pháp xử lý 

bình chữa cháy và quầy chỉ định.

* Đối với các sản phẩm không thuộc danh mục sau, vui lòng
liên hệ với các đại lý, nhà sản xuất, v.v... để được tư vấn.

Quầy tư vấn Thông tin liên hệDanh mục sản phẩm

Hiệp hội công nghiệp pin

Tổ chức JBRC

Bình ga LP

Pin sạc loại nhỏ

Pin cúc áo

Xe máy, xe minibike

Bình chữa cháy

Két sắt

Pin sạc loại nhỏ

Bình ga mini
(Nếu khó sử dụng hết khí gas chứa bên trong)

Tổng đài tư vấn tái chế xe hai bánh

Ủy ban quản lý bình chứa khí ga áp suất cao Kinki

Hợp tác xã Safe Furniture Osaka

Hiệp hội Gas LP tỉnh Osaka

Cho vào “Hộp thu hồi pin cúc áo” được lắp đặt tại cửa hàng đồng hồ, cửa hàng đồ điện tử, siêu thị, v.v... gần nhất.
* Pin đồng xu lithium (mã hiệu CR và BR) sẽ được thu gom như “rác thông thường”

Hiệp hội công nghiệp thiết bị khí ga và dầu hỏa Nhật Bản [Trung tâm chăm sóc khách hàng về bình ga mini]
* Trung tâm sẽ hướng dẫn cách xả khí gas.

06ー6264ー7888

03ー3434ー0261

03ー6403ー5673

050ー3000ー0727

06ー6251ー5179

0120ー14ー9996

03ー5829ー6773

06ー6228ー6767

Cho vào “Hộp tái chế pin sạc” được lắp đặt tại 
cửa hàng hợp tác tái chế (cửa hàng đồ điện tử, 
siêu thị, cửa hàng đồ gia dụng - điện máy, v.v...) 
gần nhất

Trang web Trung tâm 
xúc tiến tái chế bình 
chữa cháy

Trang tìm kiếm cửa 
hàng hợp tác tái chế 
Tổ chức JBRC

Trung tâm dự án môi trường Seinan thành phố Osaka 　06－6685－1271
　06－6685－1282

Thắc mắc liên quan đến rác v.v.

Thắc mắc liên quan đến thiết bị kiểu chân không
　06－6612－4981

06- -

06- 63-4153

Nhà máy Nishiyodo

Nhà máy Maishima

Tên gọi Số điện thoại Vui lòng lưu ý

* Các loại rác có cạnh dài 
nhất hơn 1m v.v.

Về việc ngừng thu gom rác khi có giông lốc dữ dội như bão, v.v...
Nếu bão đến gần và có khả năng kéo theo nhiều nguy hiểm khác nhau khi đi vứt rác hoặc 
thu gom rác ở thành phố Osaka, thành phố có thể sẽ ngừng thu gom rác.
Trường hợp việc thu gom rác bị ngừng và có những khu vực không thể thu gom, vui lòng 
vứt rác vào ngày thu gom tiếp theo.

Ngừng làm
việc cả ngày

Chi tiết về việc ngừng
làm việc

Ngừng làm việc
từ 12:00

Khung giờ dự kiến
có giông lốc

Từ 9:00
đến 15:00

Từ 15:00
đến 18:00

(Tiêu chí ngừng thu gom)
Vào 6:00 của ngày thu gom, nếu Cục Khí tượng Nhật Bản dự đoán rằng sẽ có cơn 
giông lốc dữ dội với vận tốc gió trung bình từ 30m/s trở lên đổ bộ vào thành phố 
Osaka, thì việc thu gom rác sẽ bị ngừng lại với các thông tin chi tiết như sau.

Mang rác đến
Nếu muốn tự xử lý rác, bạn có thể liên hệ qua điện thoại, sau đó mang đến nhà máy 
đốt rác có tính phí. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chở đến 1 xe cho 1 lần/ngày. (Chỉ cho 
phép tối đa là xe 4t.) Vui lòng đặt hẹn trước với nhà máy đốt rác (được nêu bên dưới) 
phụ trách quận bạn đang sống ít nhất một ngày trước ngày bạn muốn mang rác đến.

* Thời gian tiếp nhận đặt hẹn: 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 (ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày đầu năm)
* Thời gian nhận rác thải: 9:00 ~ 11:00, 13:00 ~ 15:00 (ngoại trừ thứ Hai, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày đầu năm)

■ Nhà máy tiếp nhận mang rác đến

Các loại rác có cạnh dài nhất hơn 
1m v.v., sẽ cần được xử lý nghiền 
nhỏ vì vậy vui lòng liên hệ với Nhà 
máy Maishima (06-6463-4153).

Tiếp nhận xử lý xác thú 
cưng như chó, mèo, v.v...
Vui lòng liên hệ với Trung tâm dự án 
môi trường phụ trách khu vực. (Có tính 
phí)
Ngoài ra, đối với xác chó, mèo, v.v.... 
trên đường nhưng không rõ chủ nuôi, 
bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm dự 
án môi trường phụ trách khu vực. (Miễn 
phí)
Nếu bạn muốn chôn cất hoặc làm lễ 
truy điệu, vui lòng nhờ nghĩa trang 
động vật tư nhân, v.v... hỗ trợ.

Không vứt rác trái 
phép!
Vứt rác trái phép sẽ bị xử phạt 
theo quy định của pháp luật.
Vứt rác trái phép là hành vi vi 
phạm pháp luật gây phiền hà 
cho người dân và hủy hoại môi 
trường.
Nếu phát hiện việc vứt rác trái 
phép, vui lòng liên hệ với cảnh 
sát hoặc Trung tâm dự án môi 
trường phụ trách khu vực.

Xử lý kim tiêm, v.v... từ hoạt động chăm sóc y tế tại nhà
Đối với kim tiêm và chất thải có tính truyền nhiễm từ hoạt động chăm 
sóc y tế tại nhà, vui lòng không vứt như rác thải mà hãy trả lại cơ sở y 
tế đang tiếp nhận điều trị.

Để đăng ký thu gom rác cồng kềnh, hãy gọi đến số 
* Để đăng ký qua điện thoại di động, hãy gọi đến số 0570-07-0053 (Tính phí cước gọi)

0120-79-0053

1-11-111 Izumi, Suminoe-ku, Osaka-shi 559-0023

Trung tâm vận chuyển đường ống Nanko thành phố Osaka
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