
●  Ngày giờ thu gom (Trừ dịp nghỉ tết) 
13:00~17:00 Thứ Ba/Năm/Bảy hàng tuần 
9:00~12:00 và 13:00~17:00 Chủ Nhật hàng tuần

●  Đồ có thể mang đến 
Hộp, chai lọ các loại, chai nhựa PET,  
khay đựng thức ăn

　　　Hãy đổ nhẹ nhàng.
Báo, tạp chí, thùng carton, 
quần áo, pin khô, đèn huỳnh  
quang,...

Hướng dẫn vứt rác hộ gia đình
Hãy vứt rác theo đúng quy định. Rác chưa được phân loại đúng cách sẽ không được thu gom.

Liên hệ:  Phòng Y tế và Môi trường 
Cơ quan hành chính làng Tobishima

☎056752-1001
Làng Tobishima

Bắt buộc phải cho rác vào túi rác quy định của làng 
Tobishima trước khi vứt

Rác cháy được
Thứ Hai/Thứ Sáu
hàng tuần

Rác thải nhựa
Thứ Tư hàng tuần

Rác không cháy
Thứ Bảy tuần thứ 2/
tuần thứ 4 hàng tháng

Hãy mang các loại 
rác này ra trạm 
thu gom rác trước 
buổi sáng theo 
đúng ngày quy 
định.

Rác nhà bếp, giấy vụn,  
gỗ vụn, giày thể thao,...

Thủy tinh, đồ gốm, ô,  
các đồ kim loại,...

Hộp nhựa,đồ chơi, mô hình 
nhựa, hộp xốp,...

Có thể mua túi rác tại các cửa hàng 
tiện lợi,... trong làng.

Điều hòa không khí, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, tủ đông,  
máy sấy quần áo, ắc quy, lốp xe phế thải,  
bê tông, tro đốt, bình chữa cháy,...

Rác không thu gom Vui lòng mang rác tái chế đến Eco Plaza

Trạm thu gom rác

Rác

Rác Rác

Rác Rác Rác

Vui lòng nhờ đại lý đã bán 
hàng cho bạn hoặc công ty 
chuyên trách xử lý.

5-43 Takenogo, Tobishima mura
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Cơ quan hành chính làng Tobishima
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