Bản lưu giữ

Bản năm 2016
*Vì chúng tôi không cấp phát hàng năm nên vui
lòng lưu giữ cẩn thận.

Vui lòng vứt bỏ trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom. (Ngoại trừ rác thải thông thường và pin khô ở khu vực thu gom ban đêm)
Vui lòng ghi ngày thu gom và sử dụng. (Danh sách ngày thu gom ở trang 27~31)

Rác thải thông thường

Thứ

Thu gom cả ngày lễ. Tuy nhiên,
ngoại trừ ngày 31 tháng 12 ~
ngày 3 tháng 1.

Pin khô…
Lần thứ 2 trong tuần thu
gom.

Rác thải tài nguyên

1 lần/tuần

Thứ

Tr.8 - 9
Thu gom cả ngày lễ. Tuy nhiên,
ngoại trừ ngày 31 tháng 12 ~
ngày 3 tháng 1.

Tr.10～13
Thu gom cả ngày lễ. Tuy nhiên,
ngoại trừ ngày 31 tháng 12 ~
ngày 3 tháng 1.

Chai PET
Bao hộp gói bằng nhựa

Nhựa của bao
hộp gói

Tr.14 - 15

Đồ điện gia dụng loại
nhỏ đã qua sử dụng

Bất kỳ lúc
nào

Vui lòng bỏ vào hộp thu hồi màu vàng được đặt ở các
cơ sở công cộng trong thành phố, v.v…
*Tham khảo địa điểm đặt hộp ở trang 17

Đồ điện gia dụng loại nhỏ hoạt động bằng điện hoặc
bằng pin, được bỏ vào hộp thu hồi (miệng hộp có kích
thước ngang 30 cm x cao 15 cm)

Đồ điện gia dụng
loại nhỏ đã qua
sử dụng - PC

Bạn có thể cắt ra và dán vào tủ lạnh, v.v… để sử dụng.

Nhựa của bao hộp gói

Thứ

Rác thải tài
nguyên

Các loại chai, lọ, các loại lon, hộp, các loại
đồ kim loại, các loại giấy
Các loại vải, đèn huỳnh quang, nhiệt kế
thủy ngân
Dầu ăn đã qua sử dụng

1 lần/tuần

Tr.6 - 7
Rác thông
thường - Pin khô

2 lần/tuần

Tr.2～5
Về việc vứt bỏ rác
thải

Lịch trình - Cách vứt bỏ rác thải và rác
thải tài nguyên

Contents
Nỗ lực của thành
phố

Thành phố Sagamihara Tiếng Việt ／ベトナム語

Tr.16 - 17

Có tính phí

Nơi đăng ký ĐT: 042-774-9933

Thu gom theo hộ

Chúng tôi sẽ đến thu gom từng nhà khi có đăng ký trước.
Vận chuyển trực tiếp

Bạn có thể trực tiếp tự mang đến các cơ sở.

Tái chế để sản
xuất

Máy lạnh, tivi, tủ lạnh - tủ đông,
máy giặt - máy sấy quần áo

Tr.18～23

Trường hợp đổi
sản phẩm

Vui lòng thanh toán chi phí (phí tái chế + phí thu gom vận
chuyển) và giao cho cửa hàng nơi đổi sản phẩm.

Trường hợp chỉ
hủy bỏ

Vui lòng thanh toán chi phí (phí tái chế + phí thu gom vận
chuyển) và giao cho cửa hàng nơi đã mua.

Tr.24 - 25

Vui lòng xem trang 23 về trường hợp không thể giao cho cửa hàng.

Trung tâm cuộc gọi giải đáp
thắc mắc Sagamihara

ĐT: 042-770-7777

*Vui lòng lưu ý để không gọi nhầm.

Shigenjar Search

©Thành phố Sagamihara

Dễ dàng tải về
từ đây! Hoàn
toàn miễn phí
Dành cho iPhone

Dành cho Android

Linh vật “Lemon-chan”
© Thành phố Sagamihara

Tr.26～31
Danh sách nơi
liên hệ

Ứng dụng phân loại rác thải thành phố
Sagamihara dành cho smartphone

Danh sách ngày
thu gom

8 giờ sáng ~ 9g tối (Không có ngày nghỉ trong năm)

Nơi liên hệ

Đồ vật không thể
xử lý ở thành phố

Tái chế đồ điện
gia dụng

Rác cồng kềnh

Rác cồng kềnh

Tr.32

