
Vui lòng cho rác cháy được, rác không cháy được vào bao đựng rác 
chỉ định của thành phố Soja,dán phiếu xử lý rác kích thước lớn 
không cháy được, rồi mới vứt rác.
※Trường hợp bao đựng rác bị rách, vui lòng dán lại bằng băng keo rồi mới vứt rác.

(Không cần sử dụng bao đựng rác mới)

(Trang chủ của văn phòng thành phố Soja: http://www.city.soja.okayama.jp/)

Mua đồ bằngtúi MyBag!
Bình xịt – bình ga nhỏ

đảm bảo đã đục lỗ,

rồi hãy vứt rác!

Cố gắng cắt giảm lượng rác thải
Hãy cùng tiến hành tái chế rác!

Phòng môi trường ban Cung cấp
nước môi trường thành phố Soja Điện thoại 92-8338
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※Nghỉ thu gom rác vào kỳ nghỉ năm mới. Tuần đầu tiên của tháng 1 khác với các tuần còn lại.

Cách vứt chai nhựa PET

Phân loại – thu gom chai lọ

2 lần một tuần

R
ác tài ng

uyên
Vui lòng cố gắng vứ

t tại nơi thu hồi và tập trung rác của khu vự
c.

Pin khô và nhiệt kế

Chai lọ rỗng

Chai nhựa PET
(Đồ dùng ăn uống)

Vải cũ

Khay màu trắng
(Đồ dùng để đồ ăn)

Giấy cũ

Lon rỗng
(Đồ dùng ăn uống)

Buộc dây hay bỏ vào
bao đựng trong suốt

hoặc không trong
suốt từ 45ℓ trở xuống

Bao đựng trong suốt
hoặc không trong

suốt từ 45ℓ trở xuống

Bao đựng trong suốt
hoặc không trong

suốt từ 45ℓ trở xuống

Ngày phân loại – số lần Ví dụ cụ thể các vật có thể vứt Những điều chú ý
☆Trường hợp có lượng lớn vỏ bào, v.v… thì hãy trực tiếp chở đến trung tâm Kijibi Clean.
☆Chăn, thảm, rèm vui lòng cắt thành từng mảnh với độ lớn vừa với bao đựng rác từ 45ℓ trở 

xuống, bỏ vào bao đựng rác chỉ định rồi vứt.
☆Trường hợp không cắt rời được thì trực tiếp chở đến trung tâm Kijibi Clean
☆Rác nhà bếp để ráo nước.
　(Chú thích)  Rác không muốn bị nhìn thấy vui lòng bọc lại và bỏ vào bao đựng rác chỉ định.
☆Đồ vật dài như ống, v.v… vui lòng cắt thành đoạn chiều dài từ 1 m trở xuống rồi mới vứt.
☆Bật lửa sử dụng 1 lần thì vui lòng vứt sau khi chắc chắn khí ga đã bay hơi hết.

☆Bình xịt – bình ga nhỏ vui lòng đảm bảo đã được đục lỗ lớn hơn rồi mới vứt. (Nguyên nhân 
của các tai nạn như hỏa hoạn, v.v…)

☆Những vật nguy hiểm như dao kéo, thủy tinh, bóng đèn, v.v… vui lòng bỏ vào bao đựng không 
rách. (Vui lòng bọc lại bằng giấy báo, v.v… và viết tên của vật bên trong, rồi vứt một cách an 
toàn.)

☆Lọ mỹ phẩm có màu trắng sữa, chai dầu vui lòng vứt như rác không cháy được.

☆Những đồ vật nguyên liệu cứng cho dù có kích thước nhỏ vui lòng vứt như rác kích thước lớn.
☆Vui lòng vứt rác kích thước lớn đã dán phiếu xử lý mà không cần bỏ vào bao rác hay hộp. 

(Những vật nguy hiểm như dao kéo, v.v… vui lòng bọc lại bằng giấy báo, v.v…, viết tên của vật 
bên trong, rồi vứt một cách an toàn.)
☆Đối với tivi – tủ lạnh và tủ đông lạnh – máy giặt – máy điều hòa – máy sấy khô quần áo – máy 

tính cá nhân dùng trong gia đình, không vứt tại bãi tập trung rác.
☆Vui lòng xác nhận tại danh sách chi phí xử lý rác kích thước lớn không cháy được.

☆Chai lọ rỗng, lọ mỹ phẩm vui lòng lấy nắp ra, rửa nước bên trong, sau đó phân loại màu sắc 
thành 3 loại (trong suốt không màu – nâu – khác), và trực tiếp bỏ vào từng hộp đựng.

　※ Lọ mỹ phẩm có màu trắng sữa vui lòng vứt vào rác không cháy được.
☆Chai lọ vui lòng để nằm, không chất đống và bỏ vào đến 80 phần trăm
　→ Do sẽ chồng lên nhau khi thu gom nên sẽ không thể thu gom nếu vứt rác đầy tràn ra khỏi 

hộp đựng.

☆Giấy hỗn tạp như hộp giấy, giấy gói, túi giấy, giấy ghi chú, v.v… vui lòng bỏ vào túi giấy và vứt 
rác, hãy gấp lại và mang đi vứt cùng các loại tạp chí.
☆Hộp giấy giấy vui lòng rửa sạch bên trong, mở bung hộp ra, buộc lại bằng dây rồi mới mang đi 

vứt. ※ Hộp giấy mà ở bên trong có trải giấy bạc, vui lòng mang đến rác cháy được.
☆Ngay cả trường hợp bỏ vào bao đựng trong suốt hoặc không trong suốt từ 45ℓ trở xuống cũng 

vui lòng phân thành 5 loại bên trái.

☆Lon rỗng vui lòng rửa bên trong bằng nước, cho vào bao đựng trong suốt hoặc không trong 
suốt từ 45ℓ trở xuống, rồi mang đi vứt rác cùng với lon thép, lon nhôm.

☆Lon đồ ăn của vật nuôi cũng là rác tài nguyên. Nắp của lon rỗng cũng có thể vứt theo rác tài 
nguyên. Vui lòng vứt cùng với lon rỗng.

☆Pin khô – pin cúc áo – nhiệt kế vui lòng trực tiếp bỏ vào hộp đựng chuyên dụng.
☆Pin cúc áo vui lòng dán bằng băng keo cách điện rồi mới vứt.

☆Chai nhựa PET vui lòng lấy nắp và tem nhãn ra, rửa bên trong bằng nước, cho vào bao đựng 
trong suốt hoặc không trong suốt từ 45ℓ trở xuống rồi mang đi vứt. Những vật đựng dầu, những 
vật dơ, bẩn, sản phẩm dệt may vui lòng vứt vào rác cháy được.

☆Khay trắng vui lòng rửa bằng nước và bỏ nguyên như vậy vào bao đựng trong suốt hoặc không 
trong suốt từ 45ℓ trở xuống, sau đó mới mang vứt.

☆Vui lòng cho chai nhựa PET, khay trắng, vải cũ vào từng bao đựng riêng rồi mang đi vứt.
☆Những đồ vật không thể thu gom như vải cũ → Những vật đã được nhồi bông, sản phẩm viền 

đăng ten như rèm, thảm, tất dài, chăn, đệm ngồi, thú bông, v.v...

Bao đựng rác chỉ định của
thành phố Soja

Phiếu xử lý rác kích
thước lớn
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Rác nhà bếp

Bình xịt – bình
ga nhỏ, v.v…

Những đồ vật đặc
biệt cứng như xe đạp

quạt máy

Pin khô Pilhas
 (bao gồm pin kiểu sạc điện như pin niken-camit, v.v…)

Giấy báo –
quảng cáo

Chai nhựa PET

giấy từ máy
hủy tài liệu

hộp bánh kẹo

Vải cũ 

hộp giấy
(bao gồm rượu, đồ gia vị) 

thùng các
tôngtạp chí – giấy hỗn tạp

Khay màu trắng

nhiệt kế
pin cúc áo

quạt sưởi máy may bàn ủi

dao nhọn đầu
 kéo cắt quần áo
vòi nước

Kim loại – sắt – ấm nước đồ gốm – chậu cây

bóng đèn

gương – thủy tinh,
v.v…

1
PET

dấu thể hiện nguyên liệu

tã giấy
Giấy vụn, v.v…

vỏ bào, v.v...

cao su –
sản phẩm bằng
da thuộc giày,
túi xách

các loại
nhựa vinyl –
nhựa dẻo

※Vui lòng xử lý rác bẩn.

※Vui lòng đảm bảo đã đục lỗ.

※Thùng xốp ngoại trừ khay màu
    trắng là rác cháy được.

quần áo, đồ lót, đồ lót trẻ em, khăn, ga giường, chăn,
khăn tay, tất chân, mũ, khăn quàng, áo khoác, v.v…

※Túi giữ ấm sử dụng 1 lần, vỏ ốc, CD, băng video, thùng xốp,           bật lửa sử dụng 1 lần, giấy nhôm, v.v…

Chảo, bát đĩa, lò nướng cơ, ô, v.v…

kệ thép, xe một bánh, xe ba bánh, máy hút bụi, đèn chiếu sáng huỳnh quang,             lò vi sóng, dàn máy stereo, quạt thông gió, bếp ga,
máy nước nóng dùng ga, dàn karaoke, bếp nướng, nồi cơm điện, máy sấy khô          bát đĩa, chảo gang sâu lòng, đầu DVD, búa, v.v…

※Chú ý chỉ bỏ đầy đến 80 phần trăm

Rác thu gom  Thu gom thứ 2 ~ thứ 6

Cuộn lại

・Vui lòng vứt rác có đánh dấu ở bên trái.
・Hãy vứt nắp và tem nhãn mà không cần rửa lại.
・Hãy bỏ tem nhãn và nắp thu được vào rác cháy được.

Bao đựng rác chỉ định của
thành phố Soja

(ngày lễ cũng thu gom rác) □ Đến nơi quy định□ Bằng bao đựng rác chỉ định và phương pháp vứt rác đã quy định
□  Trước 8 giờ sáng các ngày đã quy định

3 nguyên tắc vứt rác Kiểm
 tra

 nào!!

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

1 lần một tháng

1 lần một tháng

1 lần một tháng

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

1 lần một tháng
vào thứ 4

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng thông 
báo của bãi tập trung sử 
dụng

1 lần một tháng
Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng thông 
báo của bãi tập trung sử 
dụng

(Đồ dùng ăn uống)
(Lọ mỹ phẩm)
Thùng đựng

Không màu màu nâu khác

chai nhựa PET có 
thể tái chế thì sử 
dụng dấu ở phần 
nhãn và đáy chai.

R
ác cháy
đư

ợ
c

R
ác không

cháy đư
ợ

c
Rác kích thước lớn
không cháy được
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※Nghỉ thu gom rác vào kỳ nghỉ năm mới. Tuần đầu tiên của tháng 1 khác với các tuần còn lại.

Cách vứt chai nhựa PET

Phân loại – thu gom chai lọ

2 lần một tuần

R
ác tài ng

uyên
Vui lòng cố gắng vứ

t tại nơi thu hồi và tập trung rác của khu vự
c.

Pin khô và nhiệt kế

Chai lọ rỗng

Chai nhựa PET
(Đồ dùng ăn uống)

Vải cũ

Khay màu trắng
(Đồ dùng để đồ ăn)

Giấy cũ

Lon rỗng
(Đồ dùng ăn uống)

Buộc dây hay bỏ vào
bao đựng trong suốt

hoặc không trong
suốt từ 45ℓ trở xuống

Bao đựng trong suốt
hoặc không trong

suốt từ 45ℓ trở xuống

Bao đựng trong suốt
hoặc không trong

suốt từ 45ℓ trở xuống

Ngày phân loại – số lần Ví dụ cụ thể các vật có thể vứt Những điều chú ý
☆Trường hợp có lượng lớn vỏ bào, v.v… thì hãy trực tiếp chở đến trung tâm Kijibi Clean.
☆Chăn, thảm, rèm vui lòng cắt thành từng mảnh với độ lớn vừa với bao đựng rác từ 45ℓ trở 

xuống, bỏ vào bao đựng rác chỉ định rồi vứt.
☆Trường hợp không cắt rời được thì trực tiếp chở đến trung tâm Kijibi Clean
☆Rác nhà bếp để ráo nước.
　(Chú thích)  Rác không muốn bị nhìn thấy vui lòng bọc lại và bỏ vào bao đựng rác chỉ định.
☆Đồ vật dài như ống, v.v… vui lòng cắt thành đoạn chiều dài từ 1 m trở xuống rồi mới vứt.
☆Bật lửa sử dụng 1 lần thì vui lòng vứt sau khi chắc chắn khí ga đã bay hơi hết.

☆Bình xịt – bình ga nhỏ vui lòng đảm bảo đã được đục lỗ lớn hơn rồi mới vứt. (Nguyên nhân 
của các tai nạn như hỏa hoạn, v.v…)

☆Những vật nguy hiểm như dao kéo, thủy tinh, bóng đèn, v.v… vui lòng bỏ vào bao đựng không 
rách. (Vui lòng bọc lại bằng giấy báo, v.v… và viết tên của vật bên trong, rồi vứt một cách an 
toàn.)

☆Lọ mỹ phẩm có màu trắng sữa, chai dầu vui lòng vứt như rác không cháy được.

☆Những đồ vật nguyên liệu cứng cho dù có kích thước nhỏ vui lòng vứt như rác kích thước lớn.
☆Vui lòng vứt rác kích thước lớn đã dán phiếu xử lý mà không cần bỏ vào bao rác hay hộp. 

(Những vật nguy hiểm như dao kéo, v.v… vui lòng bọc lại bằng giấy báo, v.v…, viết tên của vật 
bên trong, rồi vứt một cách an toàn.)
☆Đối với tivi – tủ lạnh và tủ đông lạnh – máy giặt – máy điều hòa – máy sấy khô quần áo – máy 

tính cá nhân dùng trong gia đình, không vứt tại bãi tập trung rác.
☆Vui lòng xác nhận tại danh sách chi phí xử lý rác kích thước lớn không cháy được.

☆Chai lọ rỗng, lọ mỹ phẩm vui lòng lấy nắp ra, rửa nước bên trong, sau đó phân loại màu sắc 
thành 3 loại (trong suốt không màu – nâu – khác), và trực tiếp bỏ vào từng hộp đựng.

　※ Lọ mỹ phẩm có màu trắng sữa vui lòng vứt vào rác không cháy được.
☆Chai lọ vui lòng để nằm, không chất đống và bỏ vào đến 80 phần trăm
　→ Do sẽ chồng lên nhau khi thu gom nên sẽ không thể thu gom nếu vứt rác đầy tràn ra khỏi 

hộp đựng.

☆Giấy hỗn tạp như hộp giấy, giấy gói, túi giấy, giấy ghi chú, v.v… vui lòng bỏ vào túi giấy và vứt 
rác, hãy gấp lại và mang đi vứt cùng các loại tạp chí.
☆Hộp giấy giấy vui lòng rửa sạch bên trong, mở bung hộp ra, buộc lại bằng dây rồi mới mang đi 

vứt. ※ Hộp giấy mà ở bên trong có trải giấy bạc, vui lòng mang đến rác cháy được.
☆Ngay cả trường hợp bỏ vào bao đựng trong suốt hoặc không trong suốt từ 45ℓ trở xuống cũng 

vui lòng phân thành 5 loại bên trái.

☆Lon rỗng vui lòng rửa bên trong bằng nước, cho vào bao đựng trong suốt hoặc không trong 
suốt từ 45ℓ trở xuống, rồi mang đi vứt rác cùng với lon thép, lon nhôm.

☆Lon đồ ăn của vật nuôi cũng là rác tài nguyên. Nắp của lon rỗng cũng có thể vứt theo rác tài 
nguyên. Vui lòng vứt cùng với lon rỗng.

☆Pin khô – pin cúc áo – nhiệt kế vui lòng trực tiếp bỏ vào hộp đựng chuyên dụng.
☆Pin cúc áo vui lòng dán bằng băng keo cách điện rồi mới vứt.

☆Chai nhựa PET vui lòng lấy nắp và tem nhãn ra, rửa bên trong bằng nước, cho vào bao đựng 
trong suốt hoặc không trong suốt từ 45ℓ trở xuống rồi mang đi vứt. Những vật đựng dầu, những 
vật dơ, bẩn, sản phẩm dệt may vui lòng vứt vào rác cháy được.

☆Khay trắng vui lòng rửa bằng nước và bỏ nguyên như vậy vào bao đựng trong suốt hoặc không 
trong suốt từ 45ℓ trở xuống, sau đó mới mang vứt.

☆Vui lòng cho chai nhựa PET, khay trắng, vải cũ vào từng bao đựng riêng rồi mang đi vứt.
☆Những đồ vật không thể thu gom như vải cũ → Những vật đã được nhồi bông, sản phẩm viền 

đăng ten như rèm, thảm, tất dài, chăn, đệm ngồi, thú bông, v.v...

Bao đựng rác chỉ định của
thành phố Soja

Phiếu xử lý rác kích
thước lớn

総 社 市

証  紙
粗大ごみ処理券

○○○円券

○この処理券は，集積所へ出す際に貼ってください。

○取り決めた収集日，収集場所へ午前8時までに出し
　てください。

○この処理券，紛失又は破棄等した場合，再発行する
　ことはできませんので，ご注意ください。

○この処理券は，払い戻しできません。

この処理券は，シールになっています。
粗大ごみの目につきやすいところに貼ってください。 

Rác nhà bếp

Bình xịt – bình
ga nhỏ, v.v…

Những đồ vật đặc
biệt cứng như xe đạp

quạt máy

Pin khô Pilhas
 (bao gồm pin kiểu sạc điện như pin niken-camit, v.v…)

Giấy báo –
quảng cáo

Chai nhựa PET

giấy từ máy
hủy tài liệu

hộp bánh kẹo

Vải cũ 

hộp giấy
(bao gồm rượu, đồ gia vị) 

thùng các
tôngtạp chí – giấy hỗn tạp

Khay màu trắng

nhiệt kế
pin cúc áo

quạt sưởi máy may bàn ủi

dao nhọn đầu
 kéo cắt quần áo
vòi nước

Kim loại – sắt – ấm nước đồ gốm – chậu cây

bóng đèn

gương – thủy tinh,
v.v…

1
PET

dấu thể hiện nguyên liệu

tã giấy
Giấy vụn, v.v…

vỏ bào, v.v...

cao su –
sản phẩm bằng
da thuộc giày,
túi xách

các loại
nhựa vinyl –
nhựa dẻo

※Vui lòng xử lý rác bẩn.

※Vui lòng đảm bảo đã đục lỗ.

※Thùng xốp ngoại trừ khay màu
    trắng là rác cháy được.

quần áo, đồ lót, đồ lót trẻ em, khăn, ga giường, chăn,
khăn tay, tất chân, mũ, khăn quàng, áo khoác, v.v…

※Túi giữ ấm sử dụng 1 lần, vỏ ốc, CD, băng video, thùng xốp,           bật lửa sử dụng 1 lần, giấy nhôm, v.v…

Chảo, bát đĩa, lò nướng cơ, ô, v.v…

kệ thép, xe một bánh, xe ba bánh, máy hút bụi, đèn chiếu sáng huỳnh quang,             lò vi sóng, dàn máy stereo, quạt thông gió, bếp ga,
máy nước nóng dùng ga, dàn karaoke, bếp nướng, nồi cơm điện, máy sấy khô          bát đĩa, chảo gang sâu lòng, đầu DVD, búa, v.v…

※Chú ý chỉ bỏ đầy đến 80 phần trăm

Rác thu gom  Thu gom thứ 2 ~ thứ 6

Cuộn lại

・Vui lòng vứt rác có đánh dấu ở bên trái.
・Hãy vứt nắp và tem nhãn mà không cần rửa lại.
・Hãy bỏ tem nhãn và nắp thu được vào rác cháy được.

Bao đựng rác chỉ định của
thành phố Soja

(ngày lễ cũng thu gom rác) □ Đến nơi quy định□ Bằng bao đựng rác chỉ định và phương pháp vứt rác đã quy định
□  Trước 8 giờ sáng các ngày đã quy định

3 nguyên tắc vứt rác Kiểm
 tra

 nào!!

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

1 lần một tháng

1 lần một tháng

1 lần một tháng

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

1 lần một tháng
vào thứ 4

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng 
thông báo của bãi tập 
trung sử dụng

Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng thông 
báo của bãi tập trung sử 
dụng

1 lần một tháng
Vui lòng xác nhận ngày 
thu gom trên bảng thông 
báo của bãi tập trung sử 
dụng

(Đồ dùng ăn uống)
(Lọ mỹ phẩm)
Thùng đựng

Không màu màu nâu khác

chai nhựa PET có 
thể tái chế thì sử 
dụng dấu ở phần 
nhãn và đáy chai.

R
ác cháy
đư

ợ
c

R
ác không

cháy đư
ợ

c
Rác kích thước lớn
không cháy được
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Vật phẩm Số tiền (yên)

A

Ăng-ten BS 200
Ăng-ten CS 200
Ăng-ten tivi 200
Ăng-ten vệ tinh (BS, CS)  200

B

Bàn ủi 200
Bàn (làm bằng kim loại) 1.000
Bếp ga (Bếp ga bàn dùng trong nhà bếp) 600
Bếp ga (bếp mini dùng để bàn) 200
Bếp lò (điện) 600
Bếp lò (ga – dầu hỏa) 600
Bếp từ (Bếp từ bàn dùng trong nhà bếp) 600
Bếp từ (di dộng đặt trên bàn) 200

C

Các loại cuốc 200
Cái xẻng 200
Cây búa (búa) 200
Cây phơi đồ 200
Cây treo quần áo (chỉ làm bằng kim loại) 200
Chảo gang sâu lòng (đặc biệt là chảo cứng) 200
Chảo nướng 200
Chảo nướng (điện) 200

D

Dàn âm thanh mini component 1.000
Dàn karaoke 1.400
Dàn máy nghe nhạc 1.000
Dao chạm đầu nhọn 200

Đ

Đàn organ 1.400
Đầu DVD 200

Đầu video 200
Đèn chiếu sáng huỳnh quang 200
Đồ bơm (dùng cho xe đạp) 200

F FAX (di động) 600

G

Gậy đánh gôn (1 bộ = 13 gậy) 200
Ghế (bằng kim loại) 200
Ghế không chân 200
Ghế ngồi ô tô cho trẻ em 200
Ghế xếp 200
Giá sách (làm bằng kim loại) 1.400
Giường (chỉ bằng lò xo) 1.000

K

Kệ đứng để điện thoại
(làm bằng kim loại)

200

Kệ đứng để lò nướng 600
Kệ đứng để máy tính bàn 600

Vật phẩm Số tiền (yên)

K

Kệ tầng có bánh xe (sản phẩm kim loại) 600
Kệ thép 600
Kéo cắt quần áo 200
Két sắt (xách tay) 200
Khung cửa (làm bằng kim loại) 200
Khung cửa nhôm 200

L

Lò sưởi điện 200
Lò nướng 600
Lò vi sóng 600
Lò vi sóng (loại tích hợp với bếp ) 2.000
Loa (sản phẩm đơn) 200

M

Máy chạy bộ trong phòng (điện) 2.000
Máy chạy bộ trong phòng (trừ máy điện) 600
Máy đánh chữ 200
Máy ép trái cây 200
Máy hút bụi 200
Máy in (dùng cho gia đình) 600
Máy khoan cầm tay 200
Máy làm bánh mochi 200
Máy làm takoyaki 200
Máy lọc không khí 200
Máy nước nóng dùng ga 200

Máy nước nóng trực tiếp
(dùng cho nhà bếp)

200

Máy radio cát sét 200
Máy sấy khô (bát đĩa) 200
Máy sấy khô (chăn) 200
Máy sấy khô (rửa bát đĩa) 600
Máy sấy khô chăn 200
Máy stereo 1.000
Máy stereo (sản phẩm đơn) 200
Máy sưởi bằng điện 200
Máy sưởi dầu 600
Máy sưởi Halogen 200
Máy tăng độ ẩm trong không khí 200
Máy xay đa năng 200
Máy xử lý rác nhà bếp 600

N

Nồi áp suất 200
Nồi cơm điện (ga, điện) 200
Nồi hấp 200
Nồi lẩu sukiyaki 200

Danh sách phí xử lý rác kích thước lớn không cháy được
(Trường hợp mang đến trung tâm Kibiji Clean thì không cần phiếu xử lý rác kích thước lớn.)
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Phiếu xử lý là phiếu có keo dính ở mặt sau. 
Vui lòng dán chặt, không bóc phiếu để lau bụi hay làm 
ẩm ở nơi dán phiếu
Vui lòng chú ý một khi đã dán vào thì không được bóc 
phiếu ra.

Nơi quản lý phiếu xử lý rác 
kích thước lớn

Phiếu xử lý được bán tại nơi dưới đây. Vui 
lòng mua ở nơi quản lý gần khu vực bạn ở
Có 3 loại phiếu xử lý là 200 yên, 600 yên, 
1.000 yên

Phòng môi trường văn phòng thành phố Soja
(Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ hay ngoài giờ là quầy tiếp 
nhận ban đêm văn phòng thành phố)

Chi nhánh Yamate, chi nhánh Kiyone, chi 
nhánh phía bắc, chi nhánh phía tây, chi 

nhánh Shouwa

Nếu có nguyện vọng được thu gom 
rác tại nhà, vui lòng xem trang tiếp 
theo.

Chú ý khi dán phiếu xử lý rác kích 
thước lớn

Vật phẩm Số tiền (yên)
N Nồi nướng điện 200

Q

Quạt gió 200
Quạt máy 200
Quạt sưởi 600
Quạt thông gió 200

R Rèm lá (làm bằng kim loại) 200

T

Thang xếp (làm bằng kim loại) 200
Thanh treo rèm cửa (đến 10 kg) 200
Thiết bị ngoại vi máy tính (máy in) 600
Thiết bị ngoại vi máy tính (máy quét) 200
Thiết bị phát thanh (kiểu tích hợp) 1.000
Thiết bị phát thanh (sản phẩm đơn) 200
Thùng đựng gạo 200
Thùng đựng quần áo (thiếc) 200
Thùng gạo 200
Trụ phơi đồ (đến 10 kg) 200
Tủ để giày (làm bằng kim loại) 600
Tủ locker (làm bằng thép) 1.400

V Vòi nước 200

X

Xe ba bánh (cho trẻ em sử dụng) 200
Xe ba bánh (người lớn sử dụng) 600
Xe đạp (bao gồm cả xe cho trẻ em) 600
Xe đạp leo núi 600
Xe đạp tập thể dục (trừ xe điện) 600
Xe đạp thể dục (xe điện) 2.000

Xe đẩy bằng tay
(dùng cho người lớn tuổi)

200

Xe đẩy có chỗ ngồi cho người lớn tuổi 
(xe đẩy bằng tay) 

200

Xe đẩy trẻ em 200
Xe lăn (điều khiển bằng tay) 600
Xe lăn (tự động) 1.400
Xe một bánh (dùng trong thể thao) 200

Xe một bánh
(vận chuyển, dùng trong sản xuất)

600

Xe nôi 200
Xích bọc lốp xe 200

Những đồ vật không có trong bảng 
Từ 10 kg trở xuống 200 yên
Trên 10 kg ~ từ 20 kg trở xuống 600 yên
Trên 20 kg ~ từ 30 kg trở xuống 1.000 yên
Trên 30 kg ~ từ 40 kg trở xuống 1.400 yên
Trên 40 kg ~ từ 50 kg trở xuống 2.000 yên

Đồ vật trên 50 kg vui lòng trực tiếp chở đến 
trung tâm Kibiji Clean.

Ti vi, tủ lạnh và tủ đông lạnh, máy giặt, máy điều hoà, máy sấy khô quần áo, máy tính cá nhân là rác 
không được vứt ra bãi tập trung.
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①　Đăng ký qua điện thoại với Phòng môi trường văn phòng 
thành phố Soja

Thời gian tiếp nhận thứ 2 ~ thứ 6 8:30 ~ 17:15
(Nghỉ vào ngày lễ. Đóng cửa vào kỳ nghỉ năm mới.)

②　Cung cấp các mục cần thiết
Vui lòng cho biết địa chỉ, họ tên, số điện thoại, vật phẩm 
rác, số cá nhân của bạn.

※ Ngày thu gom là thứ 3・thứ 6 9:00 ~ 16:00
(Nghỉ vào ngày lễ. Đóng cửa vào kỳ nghỉ năm mới.)
Cũng có vài trường hợp không như nguyện vọng của bạn.

③　 Mang vứt rác kích thước lớn ra ngoài

TEL：92-8338

Đối với người không thể vận chuyển rác kích thước lớn không cháy được đến bãi tập trung hay người 
không thể chở rác kích thước lớn đến trung tâm Kibiji Clean và thì chúng tôi sẽ thực hiện thu gom rác tại 
nhà đối với rác kích thước lớn (không cháy được, có thể cháy được).

Vui lòng luôn vứt rác kích thước lớn ra đến ngoài lối đi.

Những vật là đối tượng
○ Rác kích thước lớn có thể cháy được như các loại đồ nội thất làm bằng gỗ, v.v…
○ Rác kích thước lớn không cháy được như các sản phẩm điện gia dụng, xe đạp, 

v.v…
　(Chú thích) Những vật nhỏ thì hãy phân loại thành rác cháy được, rác không cháy 

được và vui lòng mang đến bãi tập trung.

Những vật không phải là đối tượng
Những sản phẩm đơn với trọng lượng trên 50 kg, những vật mà không thể chất
lên xe vận chuyển Như bê tông và các khối đồ vật, v.v….

Thu gom rác tại nhà đối với rác kích thước lớn

Ngày thu gom là sau từ 7 ngày trở lên kể từ ngày 
đăng ký

Phí thu gom (1.000 yên cho 1 xe tải nhẹ.)
※ Cần có mặt vào ngày thu gom.
　　　　　　　　　       +
Vui lòng thanh toán phí xử lý rác kích thước lớn
(tham khảo danh sách ở trang 4~5, trang 7).
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Trung tâm Kibiji Clean

481 Mabicho Yata, Kurashiki-shi
☎ 086−698−3774
●Thứ 2 ~ thứ 6 (ngày lễ cũng có thể chở vào): từ 9:00 đến 16:00 children’s
●Thứ 7 (chỉ tuần thứ 1, tuần thứ 3, tuần thứ 5): từ 9:00 đến 11:00

★Đóng cửa vào kỳ
    nghỉ năm mới
　Ngày 31/12 ~ ngày 3/1

※Nghỉ vào chủ nhật và thứ 7 của tuần thứ 2 – tuần thứ 4

※Phí thanh toán Đối tượng hộ gia đình
 30 yên tương ứng với 10kg
 Đối tượng kinh doanh
 100 yên tương ứng với 10kg

Đến Takahashi

Kawabebashi

Tuyến đường tỉnh
lộ Soja Kamikozue

S
ông Takahashi

Bưu điện Shinhon

Bảng thông báo
hướng dẫn

Tuyến đường

tỉnh lộ Minagi

Kurashiki

Đến Yagake
Đến Kurashiki
Đường quốc lộ số 486

Đến Shinhon

N
Trung tâm Kibiji Clean

Khu công nghiệp
(khu phía tây)

5,5 km

Sân bóng chày công
viên tổng hợp thị trấn
Mabi thành phố
Kurashiki

SojaSoja Ohashi
Đường quốc lộ

số 180

Vật phẩm Số tiền (yên)

B

Bàn 1.000
Bàn (bàn ăn, bàn thấp) 600
Bàn tiếp khách 600
Bình phong (màn ngăn cách) 600

C
Chiếu 600
Cũi trẻ em 200

Đ
Đồ nội thất (cửa trượt, vách ngăn 
bằng giấy, v.v…)

200

G

Ghế 200
Ghế dùng để tiếp khách (1 người ngồi) 600
Ghế dùng để tiếp khách
(từ 2 người trở lên ngồi)

1.000

Giá treo ô 200
Gương ngồi, gương ba mặt 600

K

Kệ đầu máy ti vi 600
Kệ để dép đi trong nhà 200
Kệ để điện thoại 200
Kệ tầng có bánh xe 600
Kệ ti vi 200
Khung giường (ba, đôi) 1.000
Khung giường (đơn, giường 2 
tầng mỗi tầng một khung)

600

N
Nệm lò xo (ba - đôi) 1.400
Nệm lò xo (đơn) 1.000

R
Rèm xếp 200
Rương quần áo (vali) 200

S Sofa giường 1.000

Vật phẩm Số tiền (yên)

T

Tấm tôn (bằng nhựa) 200
Thảm (jyutan) 600
Thảm (carpet) 600
Tủ (chiều rộng dưới 1m) 600
Tủ (chiều rộng từ 1m trở lên) 1.000
Tủ bếp (chiều rộng dưới 1m) 200
Tủ bếp (chiều rộng từ 1m trở lên) 600
Tủ búp phê (chiều rộng dưới 1m) 1.000
Tủ búp phê (chiều rộng từ 1m trở lên) 1.400
Tủ chậu rửa mặt 1.000
Tủ đa năng colorbox 200
Tủ giày (chiều rộng dưới 1m) 600
Tủ giày (chiều rộng từ 1m trở lên) 1.000
Tủ sách, tủ chén (chiều rộng dưới 1m) 1.000
Tủ sách, tủ chén (chiều rộng từ 1m trở lên) 1.400

Những đồ vật không có trong bảng   
Từ 10 kg trở xuống            200 yên

Trên 10 kg ~ từ 20 kg trở xuống 600 yên

Trên 20 kg ~ từ 30 kg trở xuống 1.000 yên

Trên 30 kg ~ từ 40 kg trở xuống 1.400 yên

Trên 40 kg ~ từ 50 kg trở xuống 2.000 yên

Đồ vật trên 50 kg hãy trực tiếp chở đến trung 

tâm Kibiji Clean.

Về phí xử lý rác kích thước lớn không cháy được, vui lòng xem trang 4 ~ 5.

●●●●Bảng danh sách phí xử lý rác kích thước lớn không cháy được●●●●
※ Rác kích thước lớn không cháy được không được vứt ra bãi tập trung.

Chúng tôi nhận phí thu gom là 1.000 yên cho 1 xe tải nhẹ.

Phí thu gom rác nhà tại nhà đối với rác kích thước lớn
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Vui lòng mua phiếu tái chế đồ điện tử gia dụng tại các bưu điện, và mang đến địa điểm giao dịch quy 
định sau đây.

●Okayamaken Freight  700-10 Ijirino, Soja-shi TEL 0866-92-0481
   Transportation Co., Ltd. Thời gian tiếp nhận 9:00 ~ 12:00  13:00 ~ 17:00 (thứ 2 ~ thứ 7)   

chi nhánh chính Soja ※ Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xác nhận bằng điện thoại.

Trường hợp cách nào cũng không được, vui lòng liên hệ với Phòng môi trường văn phòng thành phố.
  TEL 0866-92-8338

Vui lòng yêu cầu cửa hàng kinh doanh nhận nơi mua đồ mới thay thế hoặc là cửa hàng kinh 
doanh khi mua hàng lúc trước nhận lại

Trực tiếp mang đến địa điểm giao dịch quy định

Yêu cầu cửa hàng kinh doanh đồ điện tử gia dụng nhận lại

Cách xử lý tivi, tủ lạnh và tủ đông lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa, máy sấy khô 

quần áo

1

2

Hãy xử lý theo cách sau đây.

Về nguyên tắc "máy tính xách tay dùng trong gia đình" 
được thu hồi bởi nhà sản xuất.

Trước hết, vui lòng liên hệ với các nhà sản xuất.
Hỏi quầy liên hệ tái chế của các nhà sản xuất, hay Hiệp hội xúc tiến PC3R 
[http://www.pc3r.jp TEL 03-5282-7685] về các cách thu hồi và chi phí.

Có thể mang đến trung tâm Kibiji Clean nhưng không được mang đến bãi tập 
trung.
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