
Nội dung lưu ý

・Thu gom rác kể cả ngày lễ, ngày nghỉ bù.

Khu vực Phân loại rác thu gom Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Rác cháy được

Rác tái chế　(Đồ hộp, chai đựng

thức ăn, thức uống)
5 3 7 5 2 6 4 1 6 10 7 7

Chai nhựa, khay xốp 3 5 7 2 4 5
Rác không cháy (Đồ kim loại,

đồ thủy tinh)
10 12 13 8 17 14

Rác kích thước lớn

 (Giới hạn trong độ lớn quy định)
26 24 28 26 23 27 25 22 27 31 28 28

Rác xà bần (Đồ gốm sứ, v.v..) 4 10 3 4

Khu vực Phân loại rác thu gom Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Rác cháy được

Rác tái chế (Đồ hộp,

chai đựng thức ăn, thức uống)
6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1

Chai nhựa, khay xốp 10 12 14 9 11 12
Rác không cháy (Đồ kim loại,

đồ thủy tinh)
11 13 14 9 11 8

Rác kích thước lớn
(Giới hạn trong độ lớn quy định)

27 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22

Rác xà bần (Đồ gốm sứ v.v..) 5 11 4 5

Khu vực Phân loại rác thu gom Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Rác cháy được

Rác tái chế (Đồ hộp,

chai đựng thức ăn, thức uống)
7 5 2 7 4 1 6 3 1 5 2 2

Chai nhựa, khay xốp 17 19 21 16 18 19
Rác không cháy (Đồ kim loại,

đồ thủy tinh)
12 14 8 10 12 9

Rác kích thước lớn
(Giới hạn trong độ lớn quy định)

28 26 23 28 25 22 27 24 22 26 23 23

Rác xà bần (Đồ gốm sứ v.v..) 5 11 4 5

Khu vực Phân loại rác thu gom Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Rác cháy được

Rác tái chế (Đồ hộp, chai đựng thức ăn, thức uống)4 2 6 4 1 5 3 7 5 9 6 6

Chai nhựa, khay xốp 24 26 28 23 25 26
Rác không cháy (Đồ kim loại,

đồ thủy tinh)
9 11 12 14 16 13

Rác kích thước lớn
(Giới hạn trong độ lớn quy định)

25 23 27 25 22 26 24 28 26 30 27 27

Rác xà bần (Đồ gốm sứ v.v..) 5 11 4 5

Khu vực Phân loại rác thu gom Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Rác cháy được

Rác tái chế (Đồ hộp,

chai đựng thức ăn, thức uống)
4 2 6 4 1 5 3 7 5 9 6 6

Chai nhựa, khay xốp 24 26 28 23 25 26
Rác không cháy (Đồ kim loại,

đồ thủy tinh)
9 11 12 14 16 13

Rác kích thước lớn

 (Giới hạn trong độ lớn quy định)
25 23 27 25 22 26 24 28 26 30 27 27

Rác xà bần (Đồ gốm sứ v.v..) 5 11 4 5

 ・ Ngày nghỉ hút hầm cầu là dịp cuối năm đến đầu năm mới- từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023.

・Trường hợp ngày chỉ định trùng với ngày lễ thì ngày kế tiếp (trừ thứ bảy, chủ nhật) sẽ là ngày hút hầm cầu. 

Tel: 0574-25-2111 (306) ・ Dù không phải là ngày chỉ định nhưng nếu là trường hợp khẩn cấp hoặc là ở giai đoạn vệ sinh cuối cùng, xử lý để đưa vào

hệ thống nước thải thì xin vui lòng trao đổi với cơ sở hút hầm cầu.

Về việc hút hầm cầu   Liên hệ: Công ty Minokamo Eisei     Tel: 0574-26-0013
Liên hệ

 ・ Vui lòng xác nhận ngày hút hầm cầu tại “Lịch biểu hút hầm cầu năm 2022” trên trang chủ của thành phố Minokamo.

 ・ Cần phải đăng ký hút hầm cầu trước ngày hút hầm cầu.
Ban Môi trường

Thành phố Minokamo
    Trường hợp muốn hút hầm cầu vào cuối năm, vui lòng đăng ký chậm nhất đến ngày 20 tháng 12 (thứ ba).

・Vì thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ là ngày nghỉ của nhà máy xử lý nên không thể tiến hành hút hầm cầu.

Yamanoue

Miwa

Thứ tư,

thứ bảy

Thứ ba, thứ năm,

thứ bảy

                  Thứ tư, thứ bảy
* Ngày 5 tháng 11 (thứ bảy) sẽ không thu gom rác vì có

   kiểm tra định kỳ hàng năm tại nhà máy xử lý rác.

Shimoyoneda

Thị trấn Shimoyoneda

 Makino

Thứ ba,

Thứ sáu

Thứ ba, thứ năm,

 thứ bảy
Thứ ba, thứ sáu

Kobi
Thị trấn Hongo,

thị trấn Moriyama,

thị trấn Kawai, thị trấn

Kobi, thị trấn Shin-ike,

thị trấn Tajima, thị trấn

Nakatomi, thị trấn

Shimizu, thị trấn

 Nozasa, thị trấn

Mikado, thị trấn Shima

Thứ ba,

thứ sáu

Thứ ba, thứ năm,

thứ bảy
Thứ ba, thứ sáu

Hachiya
Thị trấn Hachiya ,

Chubudai,

Hachiyadai,

Thị trấn Yamazaki,

Ajisaigaoka,

Kamono

Ibuka

Thứ tư,

thứ bảy

Thứ hai, thứ tư,

thứ sáu

                  Thứ tư, thứ bảy
* Ngày 5 tháng 11 (thứ bảy) sẽ không thu gom rác vì có

   kiểm tra định kỳ hàng năm tại nhà máy xử lý rác.

　(Phiếu thu gom được để ở Ban Môi trường hoặc ở các nơi liên lạc.)

    (Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thu gom rác vào những ngày cuối năm và đầu năm mới

      - từ ngày 31 tháng 12 năm 2022  đến ngày 3 tháng 1 năm 2023.) 

Ota
Thị trấn Ota,thị trấn

Otahon, thị trấn Fukata,

thị trấn Kamogawa, thị

trấn Nishi, thị trấn Ote,

 thị trấn Maehira, thị trấn

Kusabue, thị trấn Yamate

Thứ hai,

thứ năm

Thứ hai, thứ tư,

thứ sáu
Thứ hai, thứ năm

BẢNG NGÀY THU GOM RÁC SINH HOẠT NĂM 2022

・Thời gian đổ rác là từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng vào ngày thu gom rác.
《Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023》

　 * Thời gian đổ chai nhựa, khay xốp là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng vào ngày thu gom rác.

・Trên bao rác, vui lòng ghi tên bản thân, tên tổ chức tự quản nơi sinh sống,… theo quy định.

Phải làm

ráo nước

rác nhà bếp

thật kỹ.

・Bao rác không đúng quy định có thể sẽ bị kiểm tra bên trong, kiểm tra xem có vật dụng gây nguy hiểm hay không.

・Khi đổ rác cháy được, rác tái chế, rác không cháy vui lòng bỏ vào từng loại bao rác đúng theo chỉ định, rồi mới đổ.

・Khi đổ rác kích thước lớn, vui lòng dán nhãn rác kích thước lớn, rồi mới đổ.

・Khi đổ rác xà bần vui lòng gắn Phiếu thu gom chỉ định, rồi mới đổ.


