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● Các loại giấy (bẩn) ● Các loại ni lông, nhựa ● Các loại vải
● Da thuộc, cao su v.v.

● Đèn huỳnh quang ● Bình gas mini ● Bình xịt nén khí ● Bóng đèn
● Các bình chịu áp lực ● Pin khô ● Dao cạo râu ● Dây kẽm v.v.

● Bình đựng bột giặt, dầu gội ● Túi mua sắm, túi bánh kẹo
● Ly mì nhựa ● Vỉ trứng ● Vỉ đậu phụ v.v.

● Kính ● Nhôm ● Đồ vật có phần kim loại hợp nhất với các vật 
liệu khác (ô, đồ chơi v.v.)

● Bao bì giấy ● Túi giấy ● Ly mì giấy
● Hộp bánh kẹo bằng giấy ● Khay bằng giấy v.v.

● Lõi cuộn giấy vệ sinh, cuộn màng bọc thực phẩm, cuộn màng 
nhôm, cuộn băng keo ● Bưu thiếp ● Giấy ghi nhớ ● Danh thiếp v.v.

● Thảm ● Chăn (mền) ● Gạch ● Dụng cụ trượt tuyết
● Chiếu Tatami ● Cây phơi đồ v.v.

● Vụn rau quả ● Đồ ăn thừa ● Xương gà chiên v.v.
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● Giấy báo ● Hộp sữa, nước trái cây ● Tạp chí ● Thùng các tông

● Thùng xốp ● Vỉ xốp màu trắng

● Chai đựng đồ uống, thực phẩm ● Chai rượu
    ● Chai mỹ phẩm v.v.

● Lon bia ● Lon đồ uống ● Lon thực phẩm đóng hộp ● Cành cây nhỏ tỉa từ vườn v.v.
* Đồ gỗ gia dụng, gỗ phế liệu không thuộc đối tượng.

● Lò vi sóng ● Nồi cơm điện ● Máy hút bụi
● Máy in ● Máy đọc DVD, video ● Máy tính v.v.

● Chai đựng đồ uống ● Chai rượu ● Chai mirin 
(rượu dùng trong nấu ăn) ● Chai nước tương v.v.

● Áo thun, áo sơ mi ● Quần ● Nón (mũ)
● Áo khoác trùm đầu ● Khăn ● Áo gió v.v.



!"#$#%$&'($)*& !"#$%&'

● Phải cho vào túi rác màu vàng đã được chỉ định!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy mua túi rác ở những cửa hàng được chỉ 
định (có danh sách kèm theo).

Giá
bán

1 túi 10 cái: 300 yên
1 túi 10 cái: 600 yên

20l
40l

1 cái 30 yên
1 cái 60 yên
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Khăn giấy, giấy vụn, giấy đã qua 
máy huỷ giấy, tã giấy (hãy loại bỏ 
đồ dơ bẩn ra trước)

Các loại ni lông (màng bọc thực phẩm, túi 
mua sắm v.v.), CD, DVD và hộp đựng, xô, chậu 
rửa mặt, bàn chải đánh răng, hộp nhựa đựng 
thực phẩm (ziplock), bao điện thoại

Hãy thấm hút bằng giấy hoặc làm 
đông cứng bằng chất làm cứng

Túi xách, giày dép, ống nước, thắt lưng Phải loại bỏ đất! Những loại không thể cho vào “Quần 
áo cũ”, chăn (mền), gối, đệm ngồi, 
màn cửa, thảm trước hiên nhà v.v.

Sò điệp, các loại ốc, hến, nghêu, sò 
đỏ v.v.

Túi nóng kairo, vỏ trứng, mai cua, lưới lọc nước, túi trà, miếng dán 
giảm đau, tàn thuốc, gel giữ lạnh, gói hút ẩm, miếng lót cho vật nuôi, 
cát cho vật nuôi đi vệ sinh (loại cháy được) v.v. 

Chú ý:
・Tàn thuốc, pháo hoa: hãy nhúng vào nước để không còn nguồn lửa.
・Sò các loại: lấy sạch phần thân bên trong. Phần thân sò là “Rác tươi sống”.
・Dây dài như dây thừng, ống nước: bó lại thành bó trước khi cho vào túi rác.

* Ống nước cắt thành khúc không quá 1m
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● Phải cho vào túi rác màu xanh dương đã được chỉ định!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy mua túi rác ở những cửa hàng được chỉ 
định (có danh sách kèm theo).

Giá
bán

1 túi 10 cái: 300 yên
1 túi 10 cái: 600 yên

20l
40l

1 cái 30 yên
1 cái 60 yên

#"#$./01$%2(&3$*&45$*1(&3$,6$)-7 #"#$./01$(&'7
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Gương, ly, dĩa, đồ gốm, pha lê Màng nhôm, nồi nhôm dã chiến, dĩa nhôm 
dùng một lần, đồ đựng bằng nhôm v.v.

Dù (ô), đồ chơi bằng kim loại, thùng sơn/dầu, nắp kim loại v.v.

Chú ý:
・Thùng sơn/dầu cần được làm sạch bên trong!
・Công cụ (búa, kềm mỏ lết, cưa v.v.) là “Rác nguy hiểm”!
・Gạch, bê tông là “Rác khổ lớn”!

* Đồ đã vỡ là “Rác nguy hiểm”
* Cái nào bẩn quá thì cho vào “Rác có thể đốt”

* Đồ vật có phần kim loại hợp nhất với chất liệu khác
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● Phải cho vào túi rác màu trắng đã được chỉ định!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy mua túi rác ở những cửa hàng được chỉ 
định (có danh sách kèm theo).

Giá

bán

1 túi 10 cái: 150 yên
1 túi 10 cái: 180 yên
1 túi 10 cái: 300 yên

5l
10l
15l

1 cái 15 yên
1 cái 18 yên
1 cái 30 yên

!"#$%&'($)*+,
Vụn rau quả, đồ ăn thừa, xương gà rán v.v.
* Hãy để thật ráo nước trước khi bỏ

Chú ý:
・Đầu cá hay khúc xương to thì cắt ra khoảng làm tư.
・Rác tươi sống là nguyên liệu để làm phân bón, túi đã được chỉ định là túi có thể phân huỷ trong môi trường tự 
nhiên, vì vậy khi bỏ rác tươi sống không bỏ thêm vào túi (bọc) nào khác.

()#*$
#&+,

$-.#/

● Vỏ trứng ● Mai cua ● Vỏ sò

● Lưới lọc nước ● Túi trà

là!0123
$34$!&

5$("!
6/
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● Phải dán nhãn “Rác khổ lớn”!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy mua nhãn “Rác khổ lớn”  ở những cửa hàng 
được chỉ định (có danh sách kèm theo).

RÁC KHỔ LỚN
LÀ GÌ?

Giá bán 1 miếng 600 yên (miếng dán)

Là rác không chứa vừa trong túi rác được chỉ định (40l).
Tuy nhiên, các loại gạch đá, bê tông, đá làm dưa cải muối (đá 
nhân tạo) dù vừa nắm tay cũng được xếp vào “Rác khổ lớn”.

()$*+$,-,$./01$2-,$345$.67$,8$94:$;<$;=7>$?$@1A7>$74B7

NHỮNG VẬT KHÔNG ĐƯỢC BỎ!
(1) Cạnh hoặc đường kính nhỏ hơn 1.8m
(2) Dung tích nhỏ hơn 3m khối
(3) Tổng trọng lượng nhỏ hơn 100kg
Những vật lớn hơn điều kiện trên là “Vật cấm bỏ”.

Chú ý:
Nếu không biết phân loại như thế nào hãy hỏi trực tiếp cơ quan phụ trách.

+&,- #&.*$/-0*1 23#&$4"

4"$(5-$678$#,9$-:;9#<=$>&?9$4@#&9A:$+8+8-9

6B*2$#B$+!7C+$+:=A+

1 tấm, bó lại thành bó dài 
không quá 1.5m

2 tấm, chồng lên nhau 10 viên

1 tấm 4 cây, bó lại thành bó 1 cục nặng dưới 10kg: 5 cục
1 cục nặng trên 10kg: 3 cục

1 bộ, bó lại thành bó
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● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

● Phải cho vào túi rác màu trắng đã được chỉ định!

Túi rác nguy hiểm được phát miễn phí ở các cửa 
hàng được chỉ định (có danh sách kèm theo).

-.%$)'/%)$0'1%& 23%)$&14$,*%* 23%)$567$%8%$9):
23%)$";$<=#>$
%?*$";$4'@7

;*%$9)A 2B%&$-.% C1D$#ED$!F' CF($9G,

CF($9G, 9:%)$HI %)*J7$9K$7)'L$%&F% 2M7$<N1

#A%&$#O C1D

Chú ý:
・Bình gas, bình xịt: phải được đục lỗ trước khi bỏ!
・Bóng đèn, đèn huỳnh quang, dao: phải được quấn lại bằng giấy!
・Kim tiêm: liên hệ với cơ quan y tế phụ trách!

Không cho vừa vào túi thì 
bó lại thành bó

Búa, cưa, kềm mỏ lết v.v.

)*%+
!%',

"!-.%
/

Nhiệt kế điện tử hay cáp nối dài, 

phích cắm, ổ điện v.v. là

0)1!)
#2%!3

4!%'
56/
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● Phải cho vào túi rác màu hồng đã được chỉ định!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy mua túi rác ở những cửa hàng được chỉ 
định (có danh sách kèm theo).

Giá
bán

1 túi 10 cái: 100 yên
1 túi 10 cái: 200 yên

20l
40l

1 cái 10 yên
1 cái 20 yên

)'"*+$!%&' ,'"-+$).)$/0*+$!"# 12$3.4$)5$678

/894

Chú ý:
・Không cần phải gỡ phiếu giảm giá ra.
・Cái nào bẩn quá thì cho vào “Rác có thể đốt”.
・Nước cũng là tài nguyên! Hãy sử dụng nước 
đã qua rửa chén hay nước còn thừa trong bồn 
tắm để rửa.

Hãy rửa sạch và để thật ráo nước!
Hãy làm sạch vết bẩn trong khay, 
cốc trước khi bỏ!

TÀI NGUYÊN!

!"#$%#&'(%)*#+Thùng (xô), chậu rửa mặt, rổ, hộp nhựa đựng thức ăn, 

ống hút, muỗng, nĩa nhựa, găng tay ni lông, cỏ giả trang 
trí, túi đựng thực phẩm ziplock, dây nhựa PP v.v.là!,-./%/0%1&2%!314+

-./%156%#$789#%13#%:&;

BAO B Ì  N HỰA LÀ  G Ì?

Bình đựng dầu gội, sữa 
tắm v.v.

(1) Là vật bao, chứa vật khác.
(2) Là bao bì, vật chứa của các “sản phẩm”.
(3) Là vật mà khi đã dùng hết  “sản phẩm”  bên trong, vật đó trở nên vô ích.

◀Có biểu 
tượng này!

 

*Tham khảo phần ni lông, nhựa trang 3

Túi ni lông mua sắm, 
vỏ bánh kẹo v.v.

 Hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi, 
đồ đựng mì ăn liền, khay trứng, 
khay đậu phụ v.v.

Vỉ đựng rau, thực 
phẩm tươi sống v.v.

Mayonnaise, mù tạt v.v.
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● Phải cho vào túi rác màu xanh lá cây đã được chỉ định!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy mua túi rác ở những cửa hàng được chỉ 
định (có danh sách kèm theo).

Giá
bán

1 túi 10 cái: 100 yên
1 túi 10 cái: 200 yên

20l
40l

1 cái 10 yên
1 cái 20 yên

!"#$%&$'$()*+$,-#$./,0$1$23+$45.

BAO BÌ GIẤY LÀ GÌ?
(1) Là vật bao, chứa vật khác.
(2) Là bao bì, vật chứa của các “sản phẩm”.
(3) Là vật mà khi đã dùng hết  “sản phẩm”  bên trong, vật đó trở nên vô ích.

◀Có biểu 
tượng này!

!"#$!%.$&'()$&/' 01-.$234$434.$01-
Hộp đựng đồ uống, ly mỳ, cốc 
đựng bánh kẹo, sữa chua v.v.

Hộp khăn giấy, hộp màng bọc thực 
phẩm, lốc giấy đựng 6 lon bia, vỏ 
hộp thuốc lá, hộp bánh kẹo v.v.

50")$&'().$678$2/+$
+9#:&$+0;:&$0<:&

Đệm lót bằng giấy tái chế trong 
thùng trái cây hay đồ điện tử v.v.

Chú ý:
・Không cần phải gỡ phiếu giảm giá ra.
・Không cắt nhỏ.
・Cái nào bẩn quá thì cho vào “Rác có thể đốt”.
・Thùng các tông có biểu tượng “紙” cũng cho vào 
“Giấy cũ”.
・Nước cũng là tài nguyên! Hãy sử dụng nước đã 
qua rửa chén hay nước còn thừa trong bồn tắm để 
rửa.

Hãy rửa sạch và để thật ráo nước!
Hãy làm sạch vết bẩn trong khay, 
cốc trước khi bỏ!

TÀI NGUYÊN!

67,0$,!89$(:,;
Bưu thiếp, phong bì, lõi cuộn giấy vệ sinh, lõi cuộn 

màng bọc thực phẩm v.v.là!<0+=#$2*>?;

 

*Tham khảo phần Giấy tạp trang 10
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GIẤY TẠP LÀ GÌ?

● !"!#$%&#&'()!#*+,#&-./0#0,12#&34

● !"!#$%&#5'6/0#&'()!#*+,#&-./0

Lõi cuộn giấy vệ sinh, cuộn màng bọc thực phẩm, cuộn màng nhôm, bưu thiếp, giấy 
ghi nhớ, danh thiếp, file giấy đựng tài liệu (loại bỏ phần kim loại), lịch treo tường, thư 
từ, phong bì, giấy văn phòng, noshigami (phong bì đi đám tiệc của Nhật) v.v.

Giấy in nhiệt (giấy lõi cuộn Fax), hộp đựng bột giặt hay nhang (giấy có mùi), giấy đã 
bẩn, hình ảnh, giấy không thấm nước, hoá đơn, lịch xé, giấy có thành phần nhựa lẫn 
bên trong, băng dính, giấy than, giấy màu vàng hay bạc (ánh kim) v.v.

Chú ý:
・ Không cắt nhỏ
・ Cái nào bẩn quá thì cho vào “Rác có thể đốt”.

(1) Chỉ các loại giấy không thuộc báo, tạp chí, bìa các tông, hộp đựng sữa hay nước trái cây.
(2) Giấy in nhiệt, giấy than, giấy có mùi, các loại giấy đã qua gia công thêm thành phần khác không thuộc đối tượng.
(3) Hãy loại bỏ các thành phần không phải giấy lẫn vào.

John
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● Bỏ trực tiếp vào túi lưới ở trạm thu rác!

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

!"#$%&#'$(#)*+$)",-$.)/01

Chú ý:
・ Không làm bẹp.
・ Lon có dung tích trên 1 lít là “Rác không thể đốt”.
Thu gom trực tiếp vào thứ bảy cuối cùng các tháng 5, 8, 10.
・ Nắp lon là “Rác không thể đốt”.

Chai đựng đồ uống, rượu, 
mirin, nước tương v.v.

-)23$#)42$05.

-)23$.)67$.3#)
Chai đựng đồ uống, rượu, 
thực phẩm, mỹ phẩm v.v.

Lon bia, đồ uống, thực 
phẩm đóng hộp v.v.

* Dùng hết, rửa sạch bên trong!

* Dùng hết, rửa sạch bên trong, 
nắp và bao bì thì bỏ riêng, tuân 
theo biểu tượng ghi trên đó.

Chú ý: Không làm bẹp.

Chú ý: ・ Nhãn khó gỡ quá thì không cần gỡ.
・ Chai có tính chịu nhiệt cao (như one cup) là “Rác không thể đốt”.

* Dùng hết, rửa sạch bên trong, nắp 
và bao bì nhãn dán thì bỏ riêng, 
tuân theo biểu tượng ghi trên đó.
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● Phải cho vào túi rác màu trắng đã 
được chỉ định.
● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm 
thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Những hộp sữa, 
nước trái cây có biểu 
tượng trên.

● Dùng dây bó lại theo từng loại riêng biệt, bỏ trực tiếp ra trạm thu rác.

● Bỏ rác trước 8 giờ sáng, đúng ngày, tại trạm thu rác nơi mình sống.
● Bỏ rác sai ngày là phạm luật.

Hãy rửa sạch và để thật ráo 
nước!
Hãy làm sạch vết bẩn 
trong khay, cốc trước khi 
bỏ!

TÀI NGUYÊN!

* Thùng xốp không cho vừa vào túi rác thì dùng dây bó lại.

Túi rác chuyên dụng cho Thùng xốp, vỉ xốp trắng 
được phát miễn phí ở các cửa hàng được chỉ định 
(có danh sách kèm theo).

Có thể bỏ tờ rơi 
quảng cáo chung 
với “Giấy báo”.

Có thể bỏ sách mỏng 
quảng cáo vào “Tạp chí”.

Cũng có thể bỏ hộp giấy 
vào trong các thùng (như 
hình bên) được bố trí 
nhiều nơi  (ví dụ toà thị 
chính, Saijo, bưu điện).

"4)&%/01 %/01&567 !8)&2"9 !"#$%&262&!:$%

;<()
$(0=

-$>?(
@

Bưu thiếp, phong bì, lịch, lõi cuộn giấy vệ 

sinh, lõi cuộn màng bọc thực phẩm v.v.

là!A)'
9+$%B

/C@

Tham khảo phần “Giấy tạp” trang 10

!"#$%&'() +,&'()&;<=&!-.$%
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Bỏ ra trạm thu rác vào thứ Bảy cuối cùng 
các tháng 4, 6, 8, 10.

Thu gom trực tiếp  vào thứ Bảy cuối cùng các tháng 5, 
8, 10 hoặc bỏ vào thùng chuyên dụng.

Thu gom trực tiếp vào thứ Bảy cuối 
cùng các tháng 5, 8, 10 hoặc bỏ vào 
thùng chuyên dụng ở toà thị chính.

Thu gom trực tiếp  vào thứ Bảy cuối cùng các tháng 5, 
8, 10 hoặc bỏ vào thùng chuyên dụng ở toà thị chính.

Toà thị chính, trường tiểu học và THCS

Thông báo về Thu gom trực tiếp có trên tạp chí thông tin hàng tháng

Thùng chuyên dụng

Nồi, ấm đun nước, chảo, đồ trang 
sức, lon sữa v.v.

Lò vi sóng, nồi cơm điện, máy hút bụi, máy in, máy tính, 
máy đánh chữ, đầu đọc đĩa DVD, video, loa thùng  v.v.

Điện thoại di động, máy ảnh, máy 
game, đồng hồ v.v.

・ Áp dụng cho tất cả đồ điện gia đình (bao gồm cả dây điện đi kèm).
Không áp dụng: pin, bóng đèn, chăn điện, màn hình máy vi tính, máy điều hoà, 
tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo
・ Vật có chứa thông tin cá nhân thì vui lòng tự thân người bỏ rác xoá đi.

●M`$a0b,$c*+,-$45$de"$/*f,-$'*ghi,$jk,- ●M`$a0b,$45$de"$/*f,-$'*ghi,$jk,-
Vlm'!#nm'!Z

07%89:;(%<7%=>%?@ -:A; 07%B97<C%8DE?%FA:

#G;(%B9H;%8I? 07%B97<C%89J%89K7%L<7%M@GN

-.'%!0!$
Dài không quá 80cm, đường kính bó không quá 30cm

Áp dụng cho tất cả các loại quần áo.
Không áp dụng cho quần áo mùa đông, quần áo truyền thống, chăn, 
màn cửa, thảm hay đồ quá bẩn, đồ ướt, đồ chưa được giặt sạch.

Chỉ thu gom những cành cây nhỏ từ vườn. Không thu gom gỗ phế liệu, đồ gỗ nội thất đã được chia nhỏ. Trường hợp 
đem trực tiếp đến Trung tâm tái chế thì hãy đảm bảo chiều dài tối đa 1.5m. Về gốc cây và rễ thì hãy liên hệ dịch vụ.

John
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Phải làm sao khi bạn muốn bỏ tấm 
thạch cao, xốp cách nhiệt, tro?
Hãy liên hệ các trung tâm tái chế.

Bước 1▶
Bước 2▶

Bước 3▶

Khi bạn muốn bỏ tủ lạnh, tủ đông 
dùng trong doanh nghiệp?
Liên hệ Nhóm Môi trường & Đời 
sống Ban Thị dân:

@A(/$!2B/7C$D%6/7$5EF'$GH$2($!2&#$!%A$2.'

@A(/$!2B/7C$!2I$!0J/$'%)$'.'$'K($%:/7$!2)/7$!%L$!2"/$5M$%B$!%A$7)#

@A(/$!2B/7C$40N/$%1$/%:$OI/$+A"!$%)P'$%01-$%Q0$+R'$
!0S/$T2$#.<$!=/%$5M$!.0$'%S

Truy cập trang chủ Hiệp hội xúc tiến 3R máy tính: https://www.pc3r.jp/

Trường hợp biết loại máy:
Truy cập mục cụ thể ứng với loại máy trên trang 
này.
Trường hợp không biết loại máy:
Điện thoại tới số 03-5282-7685 của Hiệp hội.

Làm theo hướng dẫn.

Các máy tính gia đình được sản xuất từ sau 10/2003 có gắn mác “PC tái chế”. Máy tính có mác này thì các nhà sản xuất 
sẽ thu gom, tái chế miễn phí. Tuy nhiên, có trường hợp phát sinh phí đối với máy tính văn phòng hay nhà sản xuất 
đã phá sản. Chi tiết vui lòng liên hệ Hiệp hội xúc tiến 3R máy tính (03-5282-7685).

* Tủ lạnh, tủ đông dùng trong doanh nghiệp, dù được dùng ở gia đình cũng cần có cách xử lý đặc biệt.
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● 5!6$#!"#/7#89:#!"#;<$=#>+0&#?,@#+3$#/,4#AB
?,@#+,-#'C;D#AE&#/,-:F&G

H-(&#+IJ&'K!TV, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo, 
máy điều hoà: theo luật thì người dùng có trách nhiệm tái chế, trả tiền 
phí tái chế, không được bỏ như “rác” bất kể kích thước như thế nào.

Khi mua đồ mới người dùng có trách nhiệm nhờ cửa hàng thu lại đồ cũ. Nhờ thu lại 
lúc mua hoặc sau khi mua.
●#+,-#'C;#!"#/7#>+0&#?,@#+3$#/,4#AB#?,@#AE&#/,-:F&G

● /L(#,B&'#M,N&'#/O&D#/,-:F&#&,B#!$#P(
>+0&#?,@#+3$#/,4G

● /3/,#+,Q/#+IR#+$S&#?,@#+3$#/,4

Người dùng có trách nhiệm liên hệ với cửa hàng đã bán để thu gom giúp.

① Liên hệ dịch vụ xử lý có giấy phép của thị trấn.
 Choyo Denki TEL 62-1451, Onodera Denki TEL 68-2049
② Tự mang đến các cơ sở.
Sau khi trả tiền phí tái chế qua đường bưu điện, mang “Phiếu tái chế” cùng với vật 
tái chế đến các nhà máy được chỉ định.
Kiểm tra nhà máy chỉ định ở địa chỉ sau

⑴ Các thông tin sau cần thiết cho việc xác minh phí tái chế:
①Nhà sản xuất ② Trường hợp TV: kích thước màn hình
③ Trường hợp tủ lạnh, tủ đông: dung tích (số lít)

⑵ Lấy “phiếu tái chế” ở bưu điện, điền vào các mục.
⑶ Xác minh phí tái chế dựa theo mục ⑴ ở trên, sử dụng giấy chuyển tiền đính trên phiếu tái 
chế, chuyển khoản tiền phí ở ATM hay các quầy tiếp nhận chuyển tiền (có tốn phí chuyển 
khoản. Nhất thiết phải có con dấu ngày tháng của bưu điện trên giấy chuyển tiền).

* Có thể kiểm tra phí tái chế tuỳ từng nhà sản xuất trên trang của Trung tâm phát hành phiếu tái chế đồ điện gia dụng, Hiệp hội sản phẩm điện gia dụng.

* Có trường hợp cần cả hai bên có mặt lúc thu gom.
* Phí thu gom, vận chuyển có khác nhau tuỳ từng nhà dịch vụ, cửa hàng.
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Liên hệ nơi bán hoặc dịch 
vụ thu gom

Liên hệ nơi bán hoặc dịch 
vụ thu gom

Liên hệ nơi bán hoặc dịch 
vụ thu gom

Liên hệ nơi bán hoặc dịch 
vụ thu gom

Liên hệ nơi bán

Liên hệ nơi bán

Sử dụng hết! Nếu không 
thì liên hệ Nhóm Môi 
trường & Đời sống Ban 
Thị dân

Liên hệ cơ quan 
y tế có nhân 
viên đi kèm

Liên hệ nơi bán hoặc 
Trung tâm xúc tiến tái 
chế đồ dùng cứu hoả 
(03-5829-6773)

Liên hệ nơi bán hoặc 
Tổng đài tái chế xe 2 
bánh (050-3000-0727)
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HI$!JK$LMN$OPQR
Ở Esashi, không xử lý xác vật nuôi theo kiểu rác. Chủ nuôi hãy hoả táng hoặc mai táng xác 
vật nuôi của mình. Ở Esashi có cơ sở hoả táng xác vật nuôi.

SI$!JK$TUOV$LMN$WXR$WXQOV$YRZN$KX[$OPQR$\]$^R
Khi có động vật chết ở nhà dân hoặc trên đường (chó, mèo v.v) hãy liên lạc tới các địa chỉ bên dưới:

_P`K$\U$$$$aRZO$NXRZO$WX^R$NXJK$b^WW^O^R$$$$$$)cO$dXeOV$2^f^NgOYhNiP$$$$$$$+j.$kHlmnoSoSHpm
+qOX$\U$$$$$_PrO$\s$WRZO$NXRZN$b^WW^O^R$$$$$$$$$$$)cO$dXeOV$;N^OgYgtR$$$$$$$$$$$$$$$$+j.$kHlmoluoSkSH

v$2gr$NJOV$wJK$LMN$OPQR-$Lx$KJK$LyO$Tx$\RzO${P^O$TZO$wJK$TUOV$LMN
'X|f$7QR$Nt}~OV$�$%~R$i`OV$3^O$+X�$��O$+j.$lSoHSmp

Xử lý như �@JK$WX�$\�O�I
Dù to bằng nắm tay cũng là Rác khổ lớn. (tham khảo trang 6)
v$aXR$N�$f�OX$LMO$KXP��O$NX�$X��$f^OV$TZO$NtPOV$N�f$NJR$KXZI$(tham khảo trang 18)

aXQOV$dXrR$�tJK�$OzO$WXQOV$NX�$Y�$t^$Nt�f$NXP$tJKI
Hãy xử lý trong khu đất của mình hoặc thảo luận với các công ty chuyên làm vườn.

Khi cần phải trị liệu tại nhà và thải ra các rác y tế như kim tiêm thì hãy liên hệ �#�${P^O$�$NZ$K|$
OX�O$LRzO$TR$W�f�$để xử lý.

Xử lý như �%�$TR�O$K�$OX��- hoặc liên hệ X�OV$irO$wPyN-$hoặc 2R�d$XUR$w�K$NRZO$m@$fJ�$N�OX. 
Truy cập trang của Hiệp hội XNNdi������IdKmtI�d�

Cáp nối dài hay bộ điều hợp (Adapter) là �%�$TR�O$K�$OX��.
v$aXQOV$dXrR$�@JK$OVP�$XR�f�. (tham khảo trang 13)

Chăn điện, thảm điện là �@JK$WXQOV$NX�$T`N�. (tham khảo trang 4)
* Phần dây điện đi kèm là �%�$TR�O$K�$OX��.
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Khi tổng vệ sinh hoặc chuyển nhà và thải ra một lượng lớn rác gia đình trong một lúc 

thì không bỏ rác ra trạm thu rác mà hãy mang trực tiếp đến những cơ sở ghi bên dưới.
!"#$%&$'()"$'*)+$,#$%"($-".)+$/0)$1"2#$/"3$453$%6#$78/$%9)$1":$"*;$

<8)$)"=)$78/$-">$?@)A

BCD$DE$FGH$IJFK$BCD$!GLMN$
FGH$IJFK$BCD$!GO$PQM

FBRMN$FST$UVMG$TWMVTW$XYZV
Hamatonbetsu, Chifuku 2 chome 13
TEL: 01634-2-0115
Giờ làm việc: Thứ hai~Thứ bảy

9:00~12:00
13:00~17:00

Trước khi mang đến hãy thông báo.

* Khi không thể tự mình mang ra nhà máy tái chế thì có thể thuê cơ sở dịch vụ có giấy phép của 
thị trấn để xử lý (có tốn phí). Chi tiết vui lòng liên hệ Nhóm Môi trường & Đời sống
(TEL 62-1237).

)*+#34%&/#&'/256
Rác của các doanh nghiệp không được phép bỏ ra trạm thu rác. Hãy liên hệ 

các cơ sở ghi bên dưới hoặc các cơ sở dịch vụ có giấy phép của thị trấn để phân 
loại và xử lý. [B8/$%"2#$7*$%\$/8/$]&$-#^)$/_)+$%"`a/$bB8/$<3*)"$)+"#^1cd
G=;$%"*)"$%38)$%#e)$1":$fg$?h$"5)+$%"8)+A$Mi`$-".)+K$]j$-".)+$%"`$

78/A
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BCD$FkW$MNRZlMK
BCD$MNRZ$GWHTK
NmDGK$nl$FLMN

FBRMN$FST$FCW$DGo$pXVXGW

FBRMN$FST$FCW$DGo$RFVMYnYBW
Esashi cho, Shimohorobetsu TEL 62-3819

Esashi cho, Utanobori, Nishi Utanobori 
TEL 68-2242
Giờ làm việc: Thứ hai ~ thứ sáu

9:00~17:00

* Phế liệu thải ra trong quá trình hoạt động chuyên ngành của 
doanh nghiệp theo luật là thuộc trách nhiệm xử lý của bản thân 
doanh nghiệp đó.

qGr$Us$Pt$BCD$uYVMG$MNGWvq
Rác có thể đốt
Rác không thể đốt (rác nguy hiểm)

Lon rỗng, chai thuỷ tinh, 
giấy cũ, giấy tạp, bao bì giấy, 
đồ điện cỡ nhỏ, cành cây

Chai nhựa PET, thùng xốp/vỉ 
xốp trắng, bao bì nhựaRÁ

C 
TÀ

I N
G

U
YÊ

N

0kg đến 10kg: 100 yên
Mỗi 10kg thêm: 100 yên

0kg đến 10kg: 50 yên
Mỗi 10kg thêm: 50 yên

0kg đến 10kg: 300 yên
Mỗi 10kg thêm: 300 yên

Chú ý:
・Không để rác bay 
rải rác khi vận 
chuyển.
・Tuân theo chỉ dẫn 
của các cơ sở.

LỊCH THU GOM RÁC TÀI 
NGUYÊN VÀ RÁC NGUY HIỂM

Thứ ba và thứ sáu
hàng tuần
9:00~17:00
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Seico Mart Saiwai
Tiệm kim loại Kobayashi
Takagi Shouten
Ishibashi Shouji
Create Kikaku
Tanaka Shokuhin Center
Tsuruha Drug
Takigen Shouten
Saijo
Seico Mart Sakae
Homac Nicot

Koshin
Nhà thuốc Iwatsu
Daizen
Nhà thuốc Kotake
Friend Shop Koshin
Seico Mart trên quốc lộ
Seico Mart Fujita
Shimizu Shouten
Seico Mart Utanobori
A-COOP Utanobori
Nishizawa Shouji

Saiwai cho
Saiwai cho
Saiwai cho
Umegae cho
Honcho
Honcho
Honcho
Honcho
Sakae machi
Sakae machi
Sakae machi

Shinsakae machi
Shinsakae machi
Shinsakae machi
Hokuei cho
Kitahama cho
Misaki cho
Otchube
Utanobori nishi machi
Utanobori nishi machi
Utanobori Higashi machi
Utanobori Nishi machi

(2$%&'$EF#$G56$'&'+$3H$.+)$!+I$.H;J

G56$(-.+$(>#$A4#$.:)K#$(2$%&'$EF#$G56$'&'+

Không tuân thủ quy định về đổ rác đúng giờ, đúng ngày, đúng trạm rác; bỏ rác 
vào túi không phù hợp, không phân loại rác v.v.

Dán nhãn “Đổ rác sai quy cách”, tạm thời không thu rác để đương sự tự ý thức sửa 
đổi. Trong trường hợp không thay đổi, nhân viên phụ trách sẽ đến làm việc trực tiếp 
tại nhà. Nếu có thái độ bất hợp tác, các cơ quan liên quan như cảnh sát sẽ được mời 
tới và có mức phạt nặng nhất định tương đương mức “Xả thải trái phép” hoặc hơn.
Đây là những nỗ lực quan trọng của thị trấn để giảm đi số lượng người đổ rác sai 

quy cách, đảm bảo tính công bằng xã hội, nên rất mong sự thấu hiểu và hiệp lực 
của mọi người.

Người đổ rác sai quy cách 
có thể bị phạt số tiền tương 
đương đến 5 lần đáng ra 
phải trả nếu đổ rác đúng 
quy định.

Đối với cá nhân: Phạt tù từ 
5 năm trở xuống hoặc phạt 
tiền 10 triệu yên trở xuống.
Đối với doanh nghiệp: 

Phạt tiền 300 triệu yên trở 
xuống.

Những người đốt rác thải 
không phải là cơ sở đạt tiêu 
chuẩn (thiêu huỷ ngoài trời) sẽ 
bị phạt tù từ 5 năm trở xuống 
hoặc bị phạt tiền từ 10 triệu 
yên trở xuống.

+.$/0%$1'2$345$%0%( 67$!(72$!/02$8(98 !(2"4$(4:$/0%$!(72

Cập nhật 12/2019
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Rác tươi sống
Rác có thể đốt
Rác không thể đốt

Rác nguy hiểm

Rác khổ lớn

Rác tươi sống
Rác có thể đốt
Rác không thể đốt
Rác nguy hiểm
Rác khổ lớn

Thứ hai, thứ năm hàng tuần
Thứ ba, thứ sáu hàng tuần

3<$=>?$@?A@2$>BC$DEF$@GHIJ$KLM=>$N>OI$PHQ?$RS$
@>T$GU=$J?V$WXI>YZ

Bao bì nhựa
Bao bì giấy/giấy tạp
Lon rỗng, chai nhựa PET
Giấy cũ, chai thuỷ tinh
Thùng xốp/vỉ xốp trắng
Đồ điện cỡ nhỏ
Cành cây

Bao bì nhựa
Bao bì giấy/giấy tạp
Lon rỗng, chai nhựa PET
Giấy cũ, chai thuỷ tinh
Thùng xốp/vỉ xốp trắng
Đồ điện cỡ nhỏ
Cành cây

Rá
c 

tà
i n

gu
yê

n
Rá

c 
tà

i n
gu

yê
n

Thứ năm hàng tuần
Thứ năm hàng tuần

Thứ tư hàng tuần
Thứ hai hàng tuần

Thứ tư tuần thứ 3 hàng tháng
Thứ bảy cuối cùng các tháng 5, 8 và 10

Thứ bảy cuối cùng các tháng 4, 6, 8 và 10

Thứ bảy cuối cùng
các tháng 1, 3, 5, 7, 9 và 11

Thứ ba, thứ sáu hàng tuần
Thứ năm hàng tuần

Thứ tư tuần thứ 4 hàng tháng

Thứ hai, thứ năm hàng tuần
Thứ hai hàng tuần

Thứ tư tuần thứ 2 hàng tháng

Nishi machi, Higaki machi, 
Nishi Utanobori, Chuo, 

Honhorobetsu, Ketobetsu

Higashi machi, Minami machi, 
Higashi Utanobori, Pankenai, 

Penkenai, Shibiutan, Ofun,  
Kamitokushibetsu, Hoyoku

Misaki cho, Kitahama cho, Shinsakae 
machi, Hokuei cho, Mikasa cho, 

Honcho, Sakae machi, Hokko cho, 
Umegae cho, Saiwai cho, Shinko 
cho, Uennai, Minamihama cho 

Menashidomari, 
Toimaki

Shimohorobetsu, Okashima, 
Tokushibetsu, Yamausu, 

Otchube, Fureppu, 
Otoshibe, Kamiotoshibe

Thứ hai, thứ năm hàng tuần
Thứ ba hàng tuần

Thứ ba, thứ sáu hàng tuần
Thứ hai hàng tuần

Thứ năm tuần thứ 3 hàng thángThứ năm tuần thứ 1 hàng tháng

Thứ hai hàng tuần
Thứ năm hàng tuần

Thứ tư hàng tuần
Thứ tư tuần thứ 2 hàng tháng

Thứ bảy cuối cùng các tháng 5, 8, 10
Thứ bảy cuối cùng các tháng 4, 6, 8, 10

Thứ tư hàng tuần
Thứ hai hàng tuần
Thứ tư hàng tuần
Thứ ba hàng tuần

Thứ tư tuần thứ 4 hàng tháng

Thứ ba, thứ sáu hàng tuần Thứ sáu hàng tuần

Thứ năm tuần thứ 2
các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

Thứ bảy cuối cùng
các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

Thứ năm tuần thứ 2
các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12

Thứ bảy cuối cùng
các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12

[(*$3#($L\*9]
● Ngày thu 
gom thay đổi 
theo từng khu, vì 
thế đừng nhầm 
lẫn.

● Hãy đem rác 
ra trạm thu rác 
trước 8 giờ sáng 
ngày đổ rác.

● Bỏ rác sai 
ngày là phạm 
luật.

● Rác không bỏ 
vào đúng túi rác 
đã được quy 
định sẽ không 
được thu gom. 
Bỏ rác sai quy 
cách sẽ bị phạt.
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Đối tượng: Các hội tự trị địa phương, tổ dân phố, hội phụ huynh, các đoàn thể liên 
quan.
Nội dung: Sử dụng tài liệu, hình ảnh để thuyết trình về tình trạng và phương pháp
Địa điểm: Các đơn vị tự bố trí. Khi cần sử dụng hội trường ở tòa thị chính hãy đăng ký.
Khác: Hãy tự lo phí thuê địa điểm. Ngày tổ chức không ngại thứ bảy chủ nhật mà 
hãy thảo luận.

!"0#$(#=%$JK07$*".$,L*M$*N$*/OP7$Q?($(5B$7R($QOS7$QH#$45(A$JTE$FG(A$:<#$("O$
%U*$(A&V($*@#$(A&B+(M6$JWD$"U#$X@#$X;(A$*".$,L*M$8"1#$7"&B)($45(A$JWD$"U#$4E$

FG(A$*&R($";@(MC$YDB$("9($/U(A$7"OZ(A$*/.("$[K$%U*$707"$*\7"$7]7^

①!_#?*$A#1%

③!_0#$7"?②!_0#$4E$FG(A

Sơ đồ do Diễn đàn xúc tiến 
hoạt động 3R cung cấp
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Là các hội tự trị, tổ dân phố, các đoàn thể v.v. giúp dọn dẹp các nơi công cộng.

Liên lạc với Nhóm Môi trường & Đời sống Ban Thị dân/Nhóm 
hỗ trợ cư dân chi nhánh Utanobori.

Nhận túi rác được phát miễn phí.

Hai bên cùng thống nhất ngày giờ bỏ rác và thu rác. Bên thị 
trấn sẽ đến thu gom.

Bước 1▶

Bước 2▶

Bước 3▶

Để mọi người có thể sử dụng trạm thu rác một cách tốt nhất thì việc vệ sinh 
xung quanh hoặc dọn tuyết v.v. là cần thiết, mong sự giúp đỡ của các hội tự trị, 
tổ dân phố, các đoàn thể và người dân trong thị trấn. Ngoài ra rất mong mọi 
người cung cấp thông tin về những trường hợp đổ rác sai quy cách.

&-F>#>*6#<5GH&+#I#3H6#JK&+#LD&#<-M#$N&#・・・・・・・・・・・・・・<O.#PQRSQTU
&-F>#-V#<5W#)G#$N&#<A/#<-M#)-,&-#)-6#&-2&-#9<D&ALA56・・・<O.#PXRQSST

Rác chỉ không được thu gom vào dịp Tết Dương lịch. Về chi tiết xin vui lòng 
tham khảo “Lịch phân loại và thu rác gia đình”. Trường hợp làm mất có thể nhận 
lịch ở Ban Thị dân toà thị chính (Esashi và chi nhánh Utanobori).

Khi có thắc mắc về phương pháp phân loại và bỏ rác, khi chuyển nhà và thải 
ra một lượng lớn rác thải trong một lúc, rác khổ lớn của thế hệ người cao tuổi 
v.v. đừng ngần ngại mà hãy liên hệ số điện thoại dưới đây:
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LOẠI RÁC KÍ HIỆU
Rác có thể đốt ĐỐT
Rác không thể đốt KHÔNG ĐỐT
Rác tươi sống TƯƠI SỐNG
Rác khổ lớn LỚN
Rác nguy hiểm NGUY HIỂM
Bao bì nhựa NHỰA
Bao bì giấy GIẤY
Giấy tạp GIẤY TẠP
Lon nhôm/thép LON
Chai nhựa PET PET
Chai thuỷ tinh CHAI
Thùng xốp/vỉ xốp trắng XỐP
Hộp đựng bằng giấy PACK
Giấy báo BÁO
Tạp chí TẠP CHÍ
Thùng các tông CARTON
Cành cây CÀNH CÂY
Đồ điện cỡ nhỏ ĐIỆN
Quần áo cũ QA
Kim loại KIM LOẠI
Thị trấn không thu được X
Chú thích riêng *

ĐỒ VẬT/BỘ PHẬN/CHẤT LIỆU LOẠI RÁC CHÚ THÍCH
A Album hình: giấy, vải, nhựa ĐỐT

Ấm đun nước KIM LOẠI
Ấm đun nước bằng điện ĐIỆN
Âm li ĐIỆN
Ảnh ĐỐT
Áo gió QA
Áo mưa ĐỐT
Áo mưa: bao bì đựng NHỰA
Áo nệm ĐỐT
Áo sơ mi QA

B Ba lô QA
Bài (để chơi) bằng giấy GIẤY TẠP
Bài (để chơi) bằng nhựa ĐỐT
Bài (để chơi) hộp đựng bằng giấy GIẤY

TỪ ĐIỂN PHÂN LOẠI RÁC
*Các loại rác dễ nhầm lẫn về phân loại

Cập nhật 2/2020
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Bài (để chơi) hộp đựng bằng nhựa ĐỐT
Bàn chải cứng màu nâu (Tawashi) KHÔNG ĐỐT
Bàn chải đánh răng ĐỐT
Bàn chải đánh răng dùng pin ĐIỆN Gỡ pin ra
Bàn chải đánh răng: bao bì bìa cứng GIẤY
Bàn chải đánh răng: bao bì nhựa NHỰA
Bàn LỚN
Bàn học LỚN
Bàn máy may LỚN
Bàn máy tính LỚN
Bàn trang điểm LỚN
Bàn nạo kim loại KIM LOẠI
Bàn nạo nhựa ĐỐT
Bàn ủi ĐIỆN
Băng cát xét (bao gồm cả hộp đựng) ĐỐT
Băng keo ĐỐT
Băng keo: dao cắt KHÔNG ĐỐT
Băng keo: lõi GIẤY TẠP
Bảng trắng LỚN
Băng vết thương ĐỐT
Băng video (bao gồm cả hộp đựng) ĐỐT
Bánh kẹo: hộp giấy GIẤY
Bánh kẹo: lon nhôm, thép (trên 1lít) KHÔNG ĐỐT
Bánh kẹo: túi giấy, khay giấy GIẤY
Bánh kẹo: túi nhựa, khay nhựa NHỰA
Bánh plan: hũ đựng bằng nhựa NHỰA Làm sạch
Bánh plan: hũ đựng bằng thuỷ tinh CHAI Làm sạch
Bánh plan: nắp NHỰA Làm sạch
Báo BÁO Bó lại
Bát ăn cơm KHÔNG ĐỐT
Bật lửa NGUY HIỂM
Bể chứa nước LỚN
Bê tông LỚN
Bếp điện (ví dụ IH) ĐIỆN
Bếp ga mini KHÔNG ĐỐT
Bếp ga: không cho vừa vào túi rác LỚN
Bếp nướng BBQ KHÔNG ĐỐT Không vừa túi rác là LỚN
Bình đựng chất tẩy rửa dạng lỏng NHỰA Dùng hết, rửa sạch
Bình đựng dầu gội NHỰA Dùng hết, rửa sạch
Bình gas mini NGUY HIỂM Dùng hết, đục lỗ
Bình gas mini: nút nhựa NHỰA
Bình giữ nhiệt bằng kim loại KHÔNG ĐỐT
Bình giữ nhiệt bằng nhựa ĐỐT
Bình hoa KHÔNG ĐỐT
Bình sữa bằng nhựa ĐỐT
Bình sữa bằng thuỷ tinh KHÔNG ĐỐT
Bình xăng di động KIM LOẠI
Bình xịt lau kính NGUY HIỂM Dùng hết, đục lỗ
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Bình xịt nén khí các loại NGUY HIỂM Dùng hết, đục lỗ
Bình xịt tạo kiểu tóc NGUY HIỂM Dùng hết, đục lỗ
Bình xịt tạo kiểu tóc: nắp NHỰA
Bình xịt: nắp NHỰA
Bô ĐỐT
Bộ đàm ĐIỆN
Bộ phận lọc dầu trong ô tô (oil element) X Liên hệ nơi bán hoặc DV
Bộ phận phát nhạc trên ô tô ĐIỆN
Bơ thực vật: hộp đựng NHỰA Rửa sạch
Bơm chai dầu gội, sữa tắm NHỰA Súc sạch bên trong
Bơm dầu hoả điện tử ĐIỆN Gỡ pin ra
Bơm khí (xe đạp, bóng bay) KHÔNG ĐỐT
Bồn cầu thông minh ĐIỆN
Bồn đựng than (nướng thịt) LỚN
Bồn rửa LỚN
Bồn tắm LỚN
Bồn tắm: nắp ĐỐT
Bóng bay ĐỐT
Bóng đèn NGUY HIỂM
Bóng đèn LED NGUY HIỂM
Bóng gôn ĐỐT
Bông gòn ĐỐT
Bông gòn: túi đựng NHỰA
Bọt biển rửa bát ĐỐT
Bột giặt: cốc đong ĐỐT
Bột giặt: hộp đựng bằng giấy ĐỐT
Bột giặt: hộp/túi đựng bằng nhựa NHỰA
Búa NGUY HIỂM
Búp bê ĐỐT
Bút chì ĐỐT
Bút chì màu ĐỐT
Bút màu sáp ĐỐT
Bút dạ quang ĐỐT
Bút màu: hộp đựng bằng giấy cứng GIẤY
Bút màu: hộp đựng bằng kim loại KIM LOẠI
Bưu thiếp GIẤY TẠP

C Cà vạt QA
Cần câu KHÔNG ĐỐT
Cần gạt kính xe KHÔNG ĐỐT

Cành cây CÀNH CÂY Bỏ đất, cắt theo chiều dài 
quy định, bó lại

Cao su ĐỐT
Cào tuyết: kim loại KHÔNG ĐỐT Không cho vừa túi là LỚN
Cào tuyết: nhựa ĐỐT
Cáp nối dài ĐIỆN
Cặp: vải, ni lông QA
Cát cho vật nuôi đi vệ sinh (nhân tạo) ĐỐT
Cát xét ĐIỆN
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Cầu là lớn LỚN
Cầu là vừa (bỏ vừa túi rác) KHÔNG ĐỐT
Cây phơi đồ LỚN
Cây xỏ giày: gỗ, nhựa ĐỐT
Cây xỏ giày: kim loại KIM LOẠI
CD (bao gồm cả hộp đựng) ĐỐT
CD: đầu đọc ĐIỆN
Chả cá Kamaboko: thớt gỗ ĐỐT
Chai 1 thăng (1,8lít) CHAI Súc sạch bên trong
Chai nhựa, PET quá bẩn ĐỐT
Chai nước tương PET Súc sạch bên trong
Chai nước tương: bao bì NHỰA
Chai nước tương: nắp NHỰA
Chai sữa thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Chai thuỷ tinh thông thường CHAI
Chăn điện KHÔNG ĐỐT
Chăn mỏng (mofu) QA Không vừa túi rác là LỚN
Chăn/mền (futon) bỏ vừa túi rác ĐỐT
Chăn/mền (futon) không bỏ vừa túi rác LỚN
Chảo rán KIM LOẠI
Chất bảo quản ĐỐT
Chất chống đông: bao bì nhựa NHỰA
Chậu cây nhựa ĐỐT
Chậu cây sành sứ KHÔNG ĐỐT
Chậu rửa mặt ĐỐT
Chày LỚN
Chày trong bóng chày bằng gỗ ĐỐT
Chày trong nấu ăn bằng kim loại KIM LOẠI
Chén KHÔNG ĐỐT
Chỉ ĐỐT
Chì màu: hộp bằng giấy GIẤY
Chì màu: hộp bằng kim loại KHÔNG ĐỐT
Chổi ĐỐT
Chuông cửa ĐIỆN Gỡ pin ra
Chuột máy tính ĐIỆN Gỡ pin ra
Cỏ ĐỐT
Cỏ nhân tạo (để trang trí món ăn) ĐỐT
Cốc đong đo kim loại KIM LOẠI
Cốc đong đo nhựa ĐỐT
Cối (giã gạo) LỚN
Con dấu gỗ, nhựa ĐỐT
Con dấu: hộp đựng gỗ, nhựa ĐỐT
Con dấu: hộp đựng bằng vật liệu khác KHÔNG ĐỐT
Cưa NGUY HIỂM Gói lại bằng giấy v.v.
Cửa lưới LỚN

D Đá bọt KHÔNG ĐỐT
Đá làm dưa muối LỚN
Dàn âm thanh ĐIỆN
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Dàn Karaoke ĐIỆN
Đàn oocgan LỚN Oocgan điện tử là ĐIỆN
Danh thiếp GIẤY TẠP
Danh thiếp: khay đựng nhựa ĐỐT
Dao bào (gọt vỏ) KHÔNG ĐỐT
Dao cạo râu NGUY HIỂM Gói lại bằng giấy v.v.
Dao cạo râu điện tử dạng sạc ĐIỆN
Dao cạo râu điện tử dùng pin ĐIỆN Gỡ pin ra
Dao nói chung NGUY HIỂM Gói lại bằng giấy v.v.
Dao rọc giấy: lưỡi dao NGUY HIỂM

Dao rọc giấy: phần thân KHÔNG ĐỐT Dùng giấy gói lại
 phần lưỡi

Đất nặn ĐỐT
Đất nặn bằng bột giấy ĐỐT

Dầu ăn ĐỐT Dùng giấy hoặc vải thấm 
hút, làm đông cứng

Dầu ăn: bình đựng bằng nhựa NHỰA Dùng hết, làm sạch
Dầu ăn: bình đựng thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Dầu ăn: dụng cụ bơm dầu bằng kim loại KIM LOẠI Làm sạch
Dầu ăn: lon LON Súc sạch bên trong
Dầu ăn: nắp kim loại KHÔNG ĐỐT
Dầu ăn: nắp nhựa NHỰA
Đầu cắm điện, cục sạc ĐIỆN
Đầu đọc đĩa cứng ĐIỆN
Đầu đọc thẻ ĐIỆN
Đầu đọc video ĐIỆN
Dầu hoả: bình đựng LỚN
Đầu hút sóng điện thoại ĐIỆN
Đậu phụ: hộp đựng NHỰA
Dây buộc tóc ĐỐT
Dây câu ĐỐT
Dây chun (hay dây thun) ĐỐT
Dây để chơi nhảy dây (nhựa) ĐỐT
Dây các loại ĐỐT Cắt ngắn, bó lại
Dây để kéo (dùng khi kéo ô tô) NGUY HIỂM
Dây điện ĐIỆN
Dây thừng ĐỐT Bó lại
Đế bê tông phơi quần áo LỚN
Đế tản nhiệt ĐỐT
Đệm ngồi (zabuton) ĐỐT
Đệm ngủ LỚN
Đèn ĐIỆN
Đèn bàn ĐIỆN

Đèn huỳnh quang NGUY HIỂM Khi không cho vừa vào túi 
rác thì bó lại thành bó

Đèn pin ĐIỆN Gỡ pin ra
Đĩa than (vinyl record) ĐỐT
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Đĩa than: máy phát ĐIỆN
Điện thoại bàn ĐIỆN Gỡ pin ra
Điện thoại di động ĐIỆN Gỡ pin ra
Điều khiển từ xa ĐIỆN Gỡ pin ra
Đinh NGUY HIỂM
Đồ chơi bằng gỗ, nhựa ĐỐT
Đồ chơi có phần kim loại KHÔNG ĐỐT
Đồ chơi xếp hình bằng gỗ ĐỐT
Đồ da (cặp, ví, thắt lưng) ĐỐT Gỡ bỏ phần kim loại

Đồ hộp LON Rửa sạch bên trong, 
nắp lon là KHÔNG ĐỐT

Đồ mở lon, khui hộp KHÔNG ĐỐT Nếu bằng kim loại
 thì KIM LOẠI

Đồ trang điểm: bình đựng bằng thuỷ tinh CHAI
Đồ trang điểm: hộp giấy GIẤY
Đồ trang điểm: hộp nhựa NHỰA

Đồ trang điểm: nắp bình đựng bằng nhựa NHỰA
Đồ trang sức KIM LOẠI
Đồ uống dinh dưỡng: chai thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Đồ uống gia vị: hộp giấy GIẤY Súc sạch bên trong
Đồ uống, gia vị: bao bì chai PET NHỰA
Đồ uống, gia vị: chai nhựa PET PET Súc sạch bên trong
Đồ uống, gia vị: chai nhựa thường NHỰA Súc sạch bên trong
Đồ uống, gia vị: chai thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Đồ uống, gia vị: lon LON Súc sạch bên trong
Đồ uống, gia vị: nắp chai PET NHỰA
Đồ uống, gia vị: nắp lon LON Súc sạch bên trong
Đồ uống, gia vị: tuýp nhựa NHỰA Dùng hết, rửa sạch
Đồng hồ để bàn ĐIỆN Gỡ pin ra
Đồng hồ đeo tay ĐIỆN Gỡ pin ra
Đồng hồ treo tường ĐIỆN Gỡ pin ra
Đồng hồ các loại khác ĐIỆN Gỡ pin ra
Dù KHÔNG ĐỐT
Dũa KHÔNG ĐỐT
Đũa ăn gỗ, nhựa ĐỐT
Đũa ăn kim loại KHÔNG ĐỐT
Đũa ăn: bao bì giấy GIẤY
Đũa ăn: bao bì nhựa NHỰA
Đũa dùng một lần ĐỐT
Đũa dùng một lần: bao bì giấy GIẤY
Đũa dùng một lần: bao bì nhựa NHỰA
Đục NGUY HIỂM Gói lại bằng giấy v.v.
Dụng cụ ăn uống: kim loại KHÔNG ĐỐT
Dụng cụ ăn uống: nhựa ĐỐT
Dụng cụ lăn để làm sạch thảm KHÔNG ĐỐT
DVD (bao gồm cả hộp đựng) ĐỐT

F File đựng tài liệu ĐỐT
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File đựng tài liệu bằng giấy GIẤY TẠP Gỡ bỏ phần nhựa nếu có
File nhựa ĐỐT
Fim ĐỐT
Fim: hộp đựng giấy GIẤY
Fim: hộp đựng nhựa NHỰA

G Gạc ĐỐT
Găng tay lao động, bảo hộ ĐỐT
Găng tay ni lông ĐỐT
Găng tay vải (thời trang, giữ ấm) QA
Gấu bông ĐỐT
Gel giữ lạnh ĐỐT
Ghế LỚN
Ghế bành để tiếp khách LỚN
Ghế em bé LỚN
Ghế mát xa ĐIỆN
Ghế trong nhà tắm (gỗ, nhựa) ĐỐT
Ghi ta LỚN
Ghim giấy (dạng ghim vô tường) NGUY HIỂM
Ghim giấy (dạng kẹp) KHÔNG ĐỐT
Giá đỗ: túi đựng ni lông NHỰA
Giá sách LỚN
Giày QA
Giấy báo BÁO Bó lại
Giày cao cổ (giày ống) ĐỐT
Giấy cứng GIẤY TẠP
Giấy đã qua máy huỷ giấy ĐỐT
Giấy dùng trong nhà bếp ĐỐT
Giấy gói quà GIẤY
Giấy màu GIẤY TẠP
Giấy nhám ĐỐT
Giấy thấm dầu ĐỐT
Giày trượt tuyết/trượt băng KHÔNG ĐỐT
Giấy vệ sinh: bao bì NHỰA
Giấy vệ sinh: lõi GIẤY TẠP
Giẻ lau ĐỐT
Giường LỚN
Gối ĐỐT
Gói chống ẩm ĐỐT
Gôm (tẩy) điện tử ĐIỆN
Gốm sứ KHÔNG ĐỐT
Gọt bút chì bằng điện ĐIỆN
Guốc ĐỐT
Gương, kiếng KHÔNG ĐỐT

H Hành tây: lưới đựng NHỰA
Hạt mơ muối TƯƠI SỐNG
Hệ thống định vị của ô tô ĐIỆN
Hình ĐỐT
Hộp bảo quản thực phẩm ziplock ĐỐT
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Hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi NHỰA Rửa sạch
Hộp giấy (sữa, nước trái cây) PACK Súc sạch bên trong
Hộp giấy đựng đồ uống, gia vị GIẤY Súc sạch bên trong
Hộp giấy quá bẩn ĐỐT
Hộp mực in ĐỐT
Hộp quẹt NGUY HIỂM Dùng hết
Hút ẩm ĐỐT

J Jeans QA
K Kệ đựng dàn âm thanh LỚN

Kệ đựng giày dép LỚN
Kệ đựng ô/dù LỚN
Kềm cắt móng tay KHÔNG ĐỐT
Kem cây: bao bì nhựa NHỰA Rửa sạch
Kem cây: que gỗ ĐỐT
Kem cây: que nhựa ĐỐT
Kem đánh răng: hộp GIẤY
Kem đánh răng: tuýp đựng NHỰA Rửa sạch
Kem ly: ly giấy GIẤY Rửa sạch
Kem ly: ly nhựa NHỰA Rửa sạch
Kềm mỏ lết NGUY HIỂM
Kéo NGUY HIỂM Gói lại bằng giấy v.v.
Kẹo cao su ĐỐT
Kẹo cao su: đồ đựng bằng nhựa NHỰA
Keo dán công nghiệp ĐỐT
Keo dán công nghiệp: tuýp NHỰA Rửa sạch bên trong
Kẹo: bao gói bằng nhựa NHỰA
Kẹo: giấy gói GIẤY
Kẹp phơi quần áo ĐỐT
Két sắt (nhỏ hơn 100kg) KHÔNG ĐỐT Có thể thu gom trực tiếp
Keyboard Piano ĐIỆN
Khăn (tắm) QA
Khăn dã ngoại ĐỐT
Khăn dùng trong nhà bếp ĐỐT
Khăn giấy bỏ túi: bao bì NHỰA
Khăn giấy ướt ĐỐT
Khăn giấy ướt: hộp đựng NHỰA
Khăn giấy: hộp đựng GIẤY
Khăn giấy: màng nhựa ở miệng hộp NHỰA
Khăn giấy: màng phim lốc 5 hộp NHỰA
Khăn tắm tẩy tế bào chết (akasuri) ĐỐT
Khăn tay ĐỐT
Khăn trải bàn ĐỐT
Khẩu trang ĐỐT
Khay nhựa NHỰA Rửa sạch
Khuếch đại điện tử ĐIỆN

Khung tập đi (cho người già,
người gặp khó khăn trong việc đi lại) LỚN

Kickboard (xe trượt) LỚN
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Kim đan len KHÔNG ĐỐT Nếu bằng kim loại
thì KIM LOẠI

Kim khâu NGUY HIỂM Dán lại bằng băng keo
Kim tiêm * Liên hệ cơ quan y tế
Kimono ĐỐT
Kính áp tròng: bình đựng dung dịch bảo quản ĐỐT
Kính áp tròng: hộp đựng ĐỐT
Kính bơi ĐỐT
Kính viễn vọng (bao gồm cả chân) LỚN

L Lá khô ĐỐT
LAN (máy thiết lập mạng nội bộ) ĐIỆN
Len ĐỐT
Lều LỚN
Lịch treo tường GIẤY TẠP
Liềm NGUY HIỂM Gói lại bằng giấy v.v.
Lò nướng ĐIỆN
Lò vi sóng ĐIỆN
Loa ĐIỆN
Lõi cuộn màng bọc thực phẩm ĐỐT
Lon 1 đấu (18lít) KIM LOẠI Dùng hết, rửa sạch
Lon đựng đồ uống, gia vị LON
Lon nhôm LON
Lon quá bẩn KHÔNG ĐỐT
Lon sữa LON Súc sạch bên trong
Lon thép LON
Lồng nhốt côn trùng ĐỐT
Lược KHÔNG ĐỐT
Lưới bắt côn trùng KHÔNG ĐỐT
Lưới lọc nước ĐỐT
Lưới nhựa đựng rau củ trái cây NHỰA
Lưới nướng thịt KHÔNG ĐỐT
Lưới các loại khác (bằng nhựa) ĐỐT
Lưỡi câu KHÔNG ĐỐT
Ly giấy, đĩa giấy
làm bao bì cho sản phẩm khác GIẤY

Ly giấy, đĩa giấy dùng một lần ĐỐT
Ly thuỷ tinh KHÔNG ĐỐT
Ly uống trà KHÔNG ĐỐT

M Mai cua ĐỐT
Mâm gỗ, nhựa ĐỐT
Mâm kim loại KIM LOẠI
Màn chắn bếp KHÔNG ĐỐT
Màn cửa ĐỐT
Màng bọc thực phẩm 
dùng trong nhà bếp ĐỐT

Màng bọc thực phẩm bằng nhôm KHÔNG ĐỐT
Màng bọc thực phẩm bằng nhôm: dao cắt KHÔNG ĐỐT
Màng bọc thực phẩm bằng nhôm: hộp đựng GIẤY
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Màng bọc thực phẩm bằng nhôm: lõi GIẤY TẠP
Màng bọc thực phẩm ở siêu thị NHỰA
Màng bọc thực phẩm: hộp giấy GIẤY
Màng bọc thực phẩm: lõi GIẤY TẠP
Màng lọc của máy lọc không khí ĐỐT
Máng trượt tuyết LỚN
Màng xốp hơi (để lót trong thùng hàng dễ vỡ) NHỰA
Mạt chược: bàn chơi LỚN
Mạt chược: quân cờ ĐỐT
Mắt kính chống côn trùng KHÔNG ĐỐT
Màu vẽ: tuýp kim loại KHÔNG ĐỐT
Màu vẽ: tuýp nhựa NHỰA Dùng hết, rửa sạch
Máy ảnh ĐIỆN Gỡ pin ra
Máy chạy bộ LỚN
Máy đánh chữ ĐIỆN
Máy điều hoà * Điện gia dụng tái chế
Máy đo huyết áp điện tử ĐIỆN Gỡ pin ra
Máy đo huyết áp thuỷ ngân NGUY HIỂM
Máy FAX ĐIỆN
Máy game ĐIỆN
Máy game: hộp xốp XỐP
Máy game: thùng giấy GIẤY
Máy ghi MD cố định ĐIỆN
Máy ghi MD di động ĐIỆN
Máy giặt * Điện gia dụng tái chế
Máy hút bụi ĐIỆN
Máy in ĐIỆN
Máy làm bánh mì ĐIỆN
Máy làm khô không khí ĐIỆN
Máy lạnh * Điện gia dụng tái chế
Máy lọc không khí ĐIỆN
Máy may ĐIỆN
Máy phát băng ĐIỆN
Máy phát MP3 ĐIỆN
Máy phun hơi nước ĐIỆN
Máy quạt ĐIỆN
Máy quay phim ĐIỆN
Máy rửa bát ĐIỆN
Máy sấy quần áo * Điện gia dụng tái chế
Máy sấy tóc ĐIỆN
Máy sưởi dầu loại nhỏ ĐIỆN
Máy tính bỏ túi (ví dụ CASIO) ĐIỆN
Máy tính để bàn * Liên hệ nhà sản xuất
Máy tính xách tay ĐIỆN
Máy xay sinh tố ĐIỆN
Mayonnaise: nắp NHỰA
Mayonnaise: túi nhựa NHỰA Làm sạch
Mayonnaise: tuýp NHỰA Làm sạch
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MD/MO (đĩa) (bao gồm cả hộp đựng) ĐỐT
Miếng dán giảm đau ĐỐT
Miếng dán giảm đau: phần phim nhựa NHỰA
Miếng dán giữ ấm kairo ĐỐT
Miếng dán giữ ấm kairo: bao bì nhựa NHỰA
Miếng lót cho vật nuôi ĐỐT
Miếng lót giày ĐỐT
Miếng lót nồi (cho khỏi nóng khi cầm) ĐỐT
Miếng rửa bát ĐỐT
Miso: hộp đựng nhựa NHỰA
Miso: túi đựng nhựa NHỰA
Mô hình ĐỐT
Mô hình: hộp đựng bằng giấy GIẤY
Mô hình: túi đựng nhựa NHỰA
Móc phơi quần áo: kim loại KHÔNG ĐỐT
Móc phơi quần áo: nhựa, gỗ ĐỐT
Modem ĐIỆN
Mũ QA
Mực: chai đựng nhựa NHỰA Súc sạch bên trong
Mực: chai đựng thuỷ tinh CHAI Làm sạch
Muối tắm: túi đựng NHỰA
Muỗng đong bột giặt ĐỐT
Muỗng kim loại KIM LOẠI
Muỗng nhựa ĐỐT
Mỳ gói: bao bì NHỰA
Mỳ gói: Gói mỳ, gói gia vị NHỰA
Mỳ ly (rửa sạch): nắp nhựa NHỰA
Mỳ ly: gói vắt mỳ, gia vị, súp NHỰA
Mỳ ly: ly giấy GIẤY Làm sạch
Mỳ ly: ly nhựa NHỰA Làm sạch
Mỳ ly: màng bọc ở ngoài ly NHỰA
Mỳ ly: nắp giấy GIẤY
Mỳ ly: nắp nhựa NHỰA

N Nam châm KHÔNG ĐỐT
Nắp (kim loại) KHÔNG ĐỐT
Nắp (nhựa) NHỰA
Nắp chai nhựa PET NHỰA
Nattou: hộp đựng bằng giấy GIẤY
Nattou: hộp đựng bằng nhựa NHỰA
Nệm ngủ LỚN
Nến ĐỐT
Nhà cho chó LỚN
Nhãn dán ĐỐT
Nhãn dán chai nhựa PET NHỰA
Nhang ĐỐT
Nhang: giấy gói ĐỐT Vì có mùi
Nhang: hộp đựng bằng giấy ĐỐT Vì có mùi
Nhiệt kế thuỷ ngân NGUY HIỂM
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Nhíp nhổ lông KHÔNG ĐỐT
Nhôm KHÔNG ĐỐT
Nĩa kim loại KHÔNG ĐỐT
Nĩa nhựa ĐỐT
Nồi KIM LOẠI
Nồi áp suất NGUY HIỂM
Nồi cơm điện ĐIỆN
Nón QA
Núm vú giả ĐỐT
Nước súc miệng: bình đựng nhựa NHỰA
Nước súc miệng: hộp đựng bằng giấy GIẤY
Nước xốt: bình đựng thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Nước xốt: hũ đựng bằng nhựa NHỰA Súc sạch bên trong
Nước xốt: nắp hũ đựng NHỰA
Nút bần ĐỐT
Nút bần: đồ khui KHÔNG ĐỐT
Nút bịt tai ĐỐT

O Ô KHÔNG ĐỐT
Oil Element X Liên hệ nơi bán hoặc DV
Ống bơm khí KHÔNG ĐỐT
Ống hút ĐỐT
Ống hút: bao bì giấy GIẤY
Ống hút: bao bì nhựa NHỰA
Ống nước nhựa cứng (ví dụ PVC) LỚN
Ống nước nhựa cứng đã cắt nhỏ ĐỐT
Ống nước nhựa mềm ĐỐT Cắt ngắn 1m

Ống nước nhựa mềm: cầu cuộn LỚN Nhựa là ĐỐT,
Kim loại là KHÔNG ĐỐT

P Phân bón: túi đựng bằng nhựa NHỰA Làm sạch
Phao ĐỐT

Phong bì GIẤY TẠP Gỡ riêng miếng dán tên
và phim nhựa

Phong bì: miếng dán tên ĐỐT

Phong bì: phim nhựa NHỰA

Pin khô NGUY HIỂM
Pin khô: màng bọc NHỰA

Q Quần áo cũ QA
Quần áo truyền thống của Nhật ĐỐT
Quạt tay ĐỐT

Que đan KHÔNG ĐỐT Nếu bằng kim loại
thì KIM LOẠI

Quýt: lưới đựng NHỰA
R Radio ĐIỆN Gỡ pin ra

Răng giả tháo lắp ĐỐT
Rau: túi lưới NHỰA
Rau: túi ni lông, phim NHỰA
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Rau: vỉ xốp trắng XỐP
Rèm cửa ĐỐT
Rượu mơ: chai thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Rượu: bình nhựa NHỰA
Rượu: chai thuỷ tinh CHAI
Rượu: nắp khác ngoài nhựa KHÔNG ĐỐT
Rượu: nắp nhựa NHỰA

S Sạc ĐIỆN
Sách TẠP CHÍ Bó lại
Sách manga TẠP CHÍ Bó lại
Sò: thân sò TƯƠI SỐNG
Sò: vỏ sò ĐỐT
Sofa LỚN
Sơn: bình xịt NGUY HIỂM Dùng hết, đục lỗ
Sơn: lon KIM LOẠI Dùng hết, rửa sạch
Son: ống son bằng nhựa NHỰA
Son: ống son khác nhựa KHÔNG ĐỐT
Sọt đựng côn trùng bằng nhựa ĐỐT
Sữa chua: Chai thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Sữa chua: Hộp giấy GIẤY Làm sạch
Sữa chua: Hộp nhựa NHỰA Làm sạch

T Tã ĐỐT Loại bỏ chất bẩn
Tã giấy ĐỐT Loại bỏ chất bẩn
Tã: bao bì ĐỐT
Tách uống trà KHÔNG ĐỐT
Tai nghe ĐIỆN
Tăm bông ĐỐT
Tăm bông: hộp đựng bằng nhựa NHỰA
Tạp chí TẠP CHÍ Bó lại
Tạp dề ĐỐT
Tập vẽ (sketch book) GIẤY TẠP Gỡ riêng phần kim loại
Tất ĐỐT
Tất (bao bì nhựa) NHỰA
Tatami (chiếu) LỚN
Tẩy điện tử ĐIỆN
Tay nắm cửa KIM LOẠI
Thảm cắm trại ĐỐT
Thảm điện ĐIỆN
Thảm lớn trong phòng khách, phòng ngủ LỚN
Thảm nhà tắm ĐỐT
Thảm trước hiên nhà ĐỐT
Thang LỚN
Thau kim loại KIM LOẠI
Thau rửa mặt ĐỐT
Thẻ ngân hàng ĐỐT
Thẻ tín dụng ĐỐT
Thớt ĐỐT
Thú nhồi bông ĐỐT
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Thư từ GIẤY TẠP
Thực phẩm chế biến sẵn: gói đựng bằng nhựa NHỰA Rửa sạch
Thực phẩm chế biến sẵn: hộp giấy bên ngoài GIẤY

Thực phẩm đóng hộp LON Rửa sạch bên trong,
nắp lon là KHÔNG ĐỐT

Thùng (xô) kim loại KHÔNG ĐỐT
Thùng (xô) nhựa ĐỐT
Thùng các tông CARTON Bó lại
Thùng chứa bằng nhựa Polyetylen ĐỐT Dùng hết, rửa sạch
Thùng đựng muối tắm (trên 1 lít) KHÔNG ĐỐT
Thùng giữ lạnh (cooler box) LỚN
Thùng rác trong nhà vệ sinh ĐỐT
Thùng sơn: dùng hết, rửa sạch KHÔNG ĐỐT
Thùng xốp (đồ đông lạnh) XỐP Gỡ nhãn, băng dính ra
Thuốc (dược phẩm) dạng nén, viên con nhộng ĐỐT
Thuốc (dược phẩm): bao bì bằng nhựa NHỰA
Thuốc (dược phẩm): hộp đựng, bao giấy GIẤY
Thuốc (dược phẩm): hũ đựng bằng nhựa NHỰA
Thuốc (dược phẩm): hũ đựng bằng thuỷ tinh CHAI
Thuốc (dược phẩm): nắp nhựa NHỰA
Thuốc (dược phẩm): nắp khác nhựa KHÔNG ĐỐT
Thuốc (dược phẩm): vỉ nhựa NHỰA
Thước cuốn KHÔNG ĐỐT
Thước kẻ: gỗ, nhựa ĐỐT
Thước kẻ: kim loại KIM LOẠI
Thuốc lá: hộp đựng GIẤY
Thuốc lá: phim nhựa NHỰA
Thuốc lá: tàn ĐỐT
Thuốc nhỏ mắt: bình đựng NHỰA
Thuốc nhỏ mắt: hộp giấy bên ngoài GIẤY
Thuốc trừ sâu X
Tờ rơi BÁO Bó lại
Tóc ĐỐT
Tóc giả ĐỐT
Trà túi lọc ĐỐT
Trà: gói giấy bên ngoài GIẤY
Trà: gói nhựa bên ngoài NHỰA
Tre ĐỐT Cắt thành đoạn dài 80cm
Trứng: vỉ giấy tái chế GIẤY
Trứng: vỉ nhựa NHỰA
Trượt tuyết: phần gắn trên nóc xe để mang LỚN
Trượt tuyết: quần áo ĐỐT
Trượt tuyết: ván LỚN
Từ điển TẠP CHÍ Bó lại
Từ điển điện tử ĐIỆN
Tủ đông * Điện gia dụng tái chế
Tủ kéo LỚN
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Tủ lạnh * Điện gia dụng tái chế
Tủ nhiều ngăn LỚN
Tủ quần áo LỚN
Tủ trà LỚN
Túi đựng bánh kẹo, thực phẩm NHỰA Rửa sạch
Túi đựng đồ chơi gôn LỚN
Túi đựng rau, trái cây NHỰA
Túi giấy GIẤY
Túi mua sắm NHỰA
Túi ngủ ĐỐT
Túi nhỏ đeo ngang hông: da, ni lông, vải QA
Túi ni lông đựng đồ giặt ủi ĐỐT
Túi ni lông đựng hàng hoá khi mua sắm NHỰA
Túi ni lông đựng sản phẩm bán tại cửa hàng NHỰA
Túi ni lông đựng thực phẩm đông lạnh NHỰA
Túi xách: vải, ni lông QA
Tuner (bộ chỉnh tần) ĐIỆN
Tương cà: chai thuỷ tinh CHAI Súc sạch, gỡ nắp
Tương cà: nắp chai KHÔNG ĐỐT
Tương cà: túi đựng nhựa NHỰA
Tương cà: tuýp + nắp NHỰA Làm sạch
Tuýp NHỰA Dùng hết, rửa sạch
Tuýp mayonnaise: dùng hết, rửa sạch NHỰA
Tuýp mù tạt: dùng hết, rửa sạch NHỰA
TV tinh thể lỏng, TV plasma * Điện gia dụng tái chế

U Udon (một loại mỳ) TƯƠI SỐNG
Udon (túi đựng) NHỰA
Ủng ĐỐT

V Vá múc ĐỐT Kim loại thì là KIM LOẠI
Vali LỚN
Ván ép LỚN
Ván gỗ lớn LỚN
Ván gỗ, nhựa nhỏ ĐỐT
Ván trượt tuyết LỚN
Vang: chai thuỷ tinh CHAI Súc sạch bên trong
Vang: hộp giấy PACK Súc sạch bên trong
Vang: nắp chai thuỷ tinh KHÔNG ĐỐT
Vang: nắp hộp giấy NHỰA
Vang: nút bần ĐỐT
Ví QA
Vỉ đập ruồi ĐỐT
Vỉ đựng trứng bằng giấy GIẤY
Vỉ đựng trứng bằng nhựa NHỰA
Vỉ nướng điện ĐIỆN
Vỉ nướng thịt KIM LOẠI
Vỉ xốp màu trắng XỐP
Vớ ĐỐT
Vớ (bao bì nhựa) NHỰA
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Vở ghi chép TẠP CHÍ Bó lại
Vỏ gối ĐỐT
Vỏ nhím biển (cầu gai) ĐỐT
Vỏ quýt TƯƠI SỐNG
Vỏ thuốc (dược phẩm) NHỰA
Vỏ trứng ĐỐT
Vòi sen ĐỐT
Vụn thức ăn TƯƠI SỐNG

W Wasabi (mù tạt): tuýp NHỰA Làm sạch
Whiskey: chai CHAI Súc sạch bên trong
Whiskey: lon LON
Whiskey: nắp kim loại KHÔNG ĐỐT
Whiskey: nắp nhựa NHỰA

X Xà phòng bột ĐỐT
Xe ba bánh LỚN
Xe bộ hành (cho người già,
người gặp khó khăn trong việc đi lại) LỚN

Xe đạp LỚN
Xe đẩy em bé LỚN
Xe máy X
Xe rùa LỚN
Xe trượt scooter LỚN
Xẻng KIM LOẠI Cắt rời tay cầm
Xích (kim loại) KIM LOẠI
Xích (nhựa) ĐỐT
Xích bánh xe (cho mùa đông) KHÔNG ĐỐT
Xiên thịt nướng ĐỐT
Xô kim loại KIM LOẠI
Xô nhựa ĐỐT
Xốt cà chua: chai thuỷ tinh CHAI Gỡ nắp
Xốt cà chua: nắp chai thuỷ tinh KHÔNG ĐỐT
Xốt cà chua: túi đựng bằng nhựa poli NHỰA
Xốt cà chua: tuýp, nắp nhựa NHỰA Dùng hết, rửa sạch
Xương (heo, bò, gà, cá v.v.) TƯƠI SỐNG To quá thì cắt ra
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