Lịch thu gom rác tại Aoyama
Vứt rác đúng cách

[1] Đối với rác thải kinh doanh thông thường từ cửa hàng, văn phòng hoặc nhà máy, hãy nhờ các doanh nghiệp
được cấp phép thu gom và xử lý rác thải thông thường tại Thành phố Iga (Văn phòng chi nhánh Aoyama)
hoặc tự mang đến.
[2] Phân loại rác đúng cách, vứt tại nơi quy định, vào ngày được chỉ định và trong thời gian quy định (trước 8:30
sáng). * Rác chưa phân loại sẽ không được thu gom.
[3] Không thể mang rác đến vào các ngày lễ hoặc cuối tuần (trừ Chủ Nhật tuần thứ 3 hàng tháng)
Rác cháy được
Rác không cháy được
Bao bì/hộp đựng bằng nhựa

Thiết bị điện nhỏ

Luôn bỏ vào túi rác của Hiệp hội vệ sinh môi trường Iga Nambu được chỉ định cho Quận Aoyama của Thành phố
Iga (túi bán trong suốt màu xanh). * Vì túi rác quy định đã được thay đổi vào ngày 1/10/2014, nên không thể sử
dụng loại túi cũ màu xanh lục được nữa.
Bỏ vào túi bán trong suốt (từ 45ℓ trở xuống), không bỏ vào túi trong suốt hoặc đen, và viết chữ “フ” trên túi bằng
bút đánh dấu. (Bạn sẽ mất một khoản phí để tự chuyển những rác thải này đến cơ sở xử lý rác thải.). Không thể
sử dụng loại túi cũ màu xanh lục được nữa.
Bỏ vào túi bán trong suốt (từ 45ℓ trở xuống), không bỏ vào túi trong suốt hoặc đen.
Không thể sử dụng loại túi cũ màu xanh lục được nữa.
Bỏ vào túi bán trong suốt (từ 45ℓ trở xuống), không bỏ vào túi trong suốt hoặc đen.
Không thể sử dụng loại túi cũ màu xanh lục được nữa.

2021

2022

Tháng 10 ~ Tháng 3
Túi rác quy định của
Khu vực Aoyama
Túi bán trong suốt màu xanh

Để biết cách phân loại và vứt rác, vui lòng xem tờ đính kèm hoặc Sách hướng dẫn phân loại rác tài nguyên và rác thải

Bạn cũng có thể tự mang rác thải/rác tài nguyên đến
Mở cửa

Thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ, ngày Tết),
Chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng

Địa chỉ

Trung tâm vệ sinh Iga Nambu (1990, Okugano, Iga-shi

Cực lớn (45ℓ)

¥350

Lớn (30ℓ)

¥250

Rác cháy được

120 yên/10 kg

Rác không cháy được

120 yên/10 kg

Vừa (20ℓ)

¥150

Rác cồng kềnh

120 yên/10 kg

Nhỏ (10ℓ)

¥80

Rác tái chế, bao bì/hộp đựng bằng nhựa Miễn phí

Cực nhỏ (5ℓ)

¥50

* Cắt cành cây thành những đoạn dài dưới 1m và dày 10cm. Cắt ống vòi và ống dẫn thành các đoạn dài dưới 1m.

Các loại rác thải được chấp nhận

Phí đưa đến

Danh sách rác tài nguyên được thu gom
Rác tài nguyên + Dầu ăn đã dùng Chai thủy tinh, lon, chai nhựa PET, thiết bị điện nhỏ, giấy cũ, vải cũ, pin khô + dầu ăn đã dùng (Tháng 10, Tháng 1)
Rác tài nguyên + Nhiệt kế y tế, v.v... Chai thủy tinh, lon, chai nhựa PET, thiết bị điện nhỏ, giấy cũ, vải cũ, pin khô + nhiệt kế y tế, nhiệt kế, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn (Tháng 11, Tháng 2)
Rác tài nguyên + Vật dụng loại
Bật lửa

Chai thủy tinh, lon, chai nhựa PET, thiết bị điện nhỏ, giấy cũ, vải cũ, pin khô + vật dụng kim loại (Tháng 12, Tháng 3)
(Hàng tháng) * Khu vực Kirigaoka không thu gom giấy và vải cũ.

Ngày thu gom rác tài nguyên

Tên khu vực
Aotobu, Aoseibu,
Yayoi, Okugano, Iseji,
Shimogawara, Kitayama, Kachiji
Myorakuji, Taki
Ogochi, Takao (trừ Furuta)

Rác tài nguyên +
Dầu ăn đã dùng

Rác tài nguyên +
Nhiệt kế y tế
Nhiệt kế
Bóng đèn huỳnh quang
Bóng đèn tròn

Tháng 12

Tháng 1

Rác tài nguyên + Rác tài nguyên +
Vật dụng kim loại Dầu ăn đã dùng

Thu gom vào cả các ngày lễ

Tháng 2

Tháng 3

Rác tài nguyên +
Nhiệt kế y tế
Nhiệt kế
Bóng đèn huỳnh quang
Bóng đèn tròn

Rác tài nguyên +
Vật dụng kim loại

Bật lửa

Bật lửa

Bật lửa

Bật lửa

Bật lửa

Bật lửa

20

19

20

24

21

22

(Thứ Tư) (Thứ sáu) (Thứ hai) (Thứ hai) (Thứ hai) (Thứ ba)

Bao bì/hộp đựng
bằng nhựa
(1 lần/tuần)
Biểu tượng này sẽ
được hiển thị

Thứ hai
hàng tuần
Cuối năm thu gom đến ngày

27

26

24

28

25

28

27

26

24

28

25

28

Thứ sáu
hàng tuần

20

19

20

24

21

22

Cuối năm thu gom đến ngày
24 tháng 12 (thứ sáu)
Đầu năm thu gom từ ngày
7 tháng 1 (thứ sáu)

(Thứ Tư) (Thứ sáu) (Thứ sáu) (Thứ sáu) (Thứ sáu) (Thứ hai)

Tanao (trừ Ogochi)
Furuta, Oikawa, Kiryu,
Koshiyama, Moroki, Fukugawa (Thứ Tư) (Thứ sáu) (Thứ sáu) (Thứ sáu) (Thứ sáu) (Thứ hai)
Aoyamahane, Befu, Terawaki,
Okada, Kashio,
Kawakami 1-chome đến 3-chome (Thứ Tư) (Thứ sáu) (Thứ hai) (Thứ hai) (Thứ hai) (Thứ ba)
Hiệp hội vệ sinh môi trường Iga Nambu sẽ không thu gom giấy đã qua sử dụng hoặc vải vụn. (Vì Khu vực Kirigaoka có hệ thống thu gom riêng)

Kirigaoka 1-chome đến 8-chome

13

11

13

17

14

14

(Thứ Tư) (Thứ năm) (Thứ hai) (Thứ hai) (Thứ hai) (Thứ hai)

★ Các hội tự quản và bên quản lý nhà ở sẽ
thực hiện kiểm soát các điểm thu gom rác.

Điện thoại: 53-1120)

Chi phí

◎ Máy vi tính, xe đạp có động cơ, bình gas, các bình chứa chứa hóa chất như hóa chất dùng trong nông nghiệp, vật liệu nông nghiệp, thuốc trừ sâu, v.v...,
lốp xe, pin, bình chữa cháy, thùng phuy, dầu thải (dầu máy, nhiên liệu), chất thải công nghiệp, chất thải lây nhiễm. (Liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua
sản phẩm hoặc đại lý khác và đề nghị họ thu gom chất thải.)
◎ Đối với những đối tượng khác không thể xử lý, như đất, cát, bê tông, v.v... vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tháng 11

Sáng 8:30~12:00
Chiều 13:00~16:30

Kích thước (ℓ) (Lốc 10 túi)

Rác không thể thu gom hoặc xử lý

Tháng 10

Thời gian

27 tháng 12 (thứ hai)
Đầu năm thu gom từ ngày
10 tháng 1 (thứ hai)

Thứ sáu
hàng tuần

Cuối năm thu gom đến ngày
24 tháng 12 (thứ sáu)
Đầu năm thu gom từ ngày
7 tháng 1 (thứ sáu)

Rác không cháy được Rác cháy được
(2 lần/tuần)
(1 lần/tháng)
Thứ tư của tuần thứ 1 hàng tháng

Tháng 10

6

Tháng 1

5

Tháng 11

3

Tháng 2

2

Tháng 12

1

Tháng 3

2

Thứ tư của tuần thứ 2 hàng tháng

Tháng 10 13

Tháng 1 12

Tháng 11 10

Tháng 2

9

Tháng 12

Tháng 3

9

8

Thứ tư của tuần thứ 4 hàng tháng

Tháng 10 27

Tháng 1 26

Tháng 11 24

Tháng 2 23

Tháng 12 22

Tháng 3 23

Thứ ba,
Thứ sáu
hàng tuần
Cuối năm thu gom đến ngày
28 tháng 12 (thứ ba)
Đầu năm thu gom từ ngày
4 tháng 1 (thứ ba)

Thứ hai,
thứ năm
hàng tuần
Cuối năm thu gom đến ngày
27 tháng 12 (thứ hai)
Đầu năm thu gom từ ngày
6 tháng 1 (thứ năm)
Thu gom đặc biệt
vào ngày 30 tháng
12 (thứ năm)

Văn phòng Hiệp hội vệ sinh môi trường Iga Nambu ĐT53-1120 (Tổng đài) Phòng xúc tiến - Chi nhánh Aoyama, Thành phố Iga ĐT: 52-1112

