재활용
recycling

リサイクル / TÁI SỬ DỤNG / 可回收用

Cách phân loại rác tái chế sử dụng
2. Không vứt

1. Phân loại

3. Trống rỗng

lẫn lộn

Loại bỏ các nhãn mác
trước khi vứt bỏ
Loại bỏ

Phân loại các các
loại đồ vật, chất liệu
trước khi vứt bỏ

Cách sử
dụng túi đựng rác

4. Rửa sạch sẽ

Đổ bỏ các tạp
chất còn sót
lại trong các
đồ đựng

Lau chùi hoặc rửa
sạch các vết bẩn ,
đồ ăn thừa còn sót lại

Những đồ vật gây ô nhiễm(chất hóa học) tất cả đều không
thuộc rác tái sử dụng nên sẽ không được thu gom.

Phân loại

Chủng loại

Rác thải
sinh hoạt

Các loại rác không
thể tái sử dụng được

Đồ phế thải
sinh hoạt
cỡ lớn

Các vật dụng như
Sopha, bàn, ghế…

Liên lạc với ủy ban phường (063-320-5732)
để đăng ký rồi sau đó vứt bỏ.

Lon

Các loại lon
(đựng khí ga,các loại
vỏ thuốc y tế)

Gom bỏ vào túi bóng thông thường, đục
lỗ đổ các chất còn sót lại để lon không
rồi vứt bỏ

유리

Các loại chai, lọ
đựng nước hoa quả

캔류

Chai, lọ
thủy tinh

Kim loại,
sắt vụn
비닐류

Nhựa nilong

Cách vứt bỏ
Gom vào túi đựng rác chuyên
dụng rồi để đúng nơi quy định.

Sau khi bỏ lắp chai và đổ bỏ nước còn sót lại rồi
tráng qua nước trước khi bỏ, không bỏ đầu thuốc lá
hay các chất bẩn vào trong lọ
* Chai thủy tinh rượu, bia có thể bán tại các cửa hàng
Đem bỏ vào nơi quy định ở địa
chỉ cư trú hoặc báo với ủy ban
phường

Chai, lọ thuốc
sâu, hóa học
Kim loại (các đồ vật
kim loại như săt,
nhôm, đồng..)

Gom các đồ vật kim loại riêng
rồi vứt bỏ.

Các loại túi bóng, túi
bánh kẹo, túi mì
tôm…

Gom vào túi nilong trong suốt
rồi vứt bỏ

Các loại chai
nhựa, chai nước
ngọt, nước lọc
플라스틱

Nhựa

Phân loại chai lọ có màu và
trong suốt vứt bỏ riêng
Đồ đã đựng tương đỗ, tương ớt,
mắm rửa sạch trước khi vứt bỏ.

Khác

Cốc mì tôm, đồ đựng thức ăn dùng 1 lần,
các thùng xốp đựng thủy sản rửa
sạch các chất bẩn rồi vứt bỏ .

Các loại xốp
(màu trắng)

Rác thải
thức ăn
종이

Giấy bìa
종이팩

Hộp sữa

Các thực phẩm thừa
trước và sau khi nấu
ăn, cặn bã thức ăn…

Làm sạch sẽ và để thật ráo nước
trước khi vứt bỏ.

Các loại hộp, thùng
(Thùng giấy đựng đồ,
các loại hộp giấy)

Bóc bỏ băng dính, loại bỏ ghim sắt còn sót lại
sau đó gập lại và buộc gọn vào
( bóc bỏ địa chỉ giao hàng khi nhận thecbe)

Hộp giấy đựng sữa

Đổ hết sữa còn sót lại rồi tráng
qua nước sau đó gấp gọn rồi bỏ
vào túi trước khi vứt bỏ

TIP Các mẹo giúp ích
trong sinh hoạt

MILK

Hộp
sữa

200ml - 50 hộp
500ml - 20 hộp
1000ml - 10 hộp

Đổi được
1 cuộn giấy

0
%

Pin hết
hạn

1kg
hay

20 pin

100

%

100

%

Đổi được 1set
gồm 2pin

