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Hộp nhựa và bao bì là vật dụng bằng nhựa được sử dụng trong hộp đựng hoặc bao bì của các sản phẩm như
thực phẩm, không còn cần thiết sau khi đã lấy (sử dụng) hết bên trong (không bao gồm chai nhựa).

★Nhãn hiệu NHỰA làm dấu hiệu Hộp đựng không còn cần thiết
khi đã lấy hết bên trong

Hộp đựng không còn cần thiết
khi đã sử dụng hết bên trong

Bước 1      Hãy xác nhận đồ vật bạn vứt có nhãn hiệu NHỰA.

Bước 2 Hãy sử dụng hết bên trong và loại bỏ các vết bẩn.

Với đồ vật có vết bẩn, hãy rửa nhẹ bằng nước hoặc lau để làm sạch trước khi vứt.

・Không có vấn đề gì nếu vết bẩn không nhìn thấy.
・Không cần rửa bằng chất tẩy rửa.
・Có thể để nguyên nhãn giấy khó bóc.

Các đồ vật mà có vết bẩn như sau thì không được vứt

③Vào ngày thu gom rác mỗi tuần một lần, hãy vứt rác
vào chỗ vứt rác quy định trước 8 giờ 30 phút sáng.

※Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong nội quy vứt rác và trên trên trang chủ.

・Hãy vứt vào một chiếc túi không màu, trong suốt hoặc trắng sữa, mờ
mà bạn có thể nhìn thấy bên trong. 

・Hãy buộc chặt miệng túi.
・Vui lòng hợp tác với các biện pháp ngăn chặn rơi vãi rác tại nơi vứt rác.

※Nếu vết bẩn không trôi thì vứt vào rác thông thường

Hộp nhựa và bao bì là gì?

Cách vứt hộp nhựa và bao bì

Bước 3  

Vết tương cà Vết kem đánh răng
Vết bẩn ở khay Vết bẩn ở hộp cơm
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Hộp đựng đậu
nành lên men

Nếu bạn không cần tờ rơi này nữa, vui lòng vứt như “zatsugami” theo thu gom phân loại
tài nguyên của từng địa phương.     (zatsugami: hộp kẹp, hộp đứng giấy, vỏ hộp giấy đựng bia,…)

Hộp đựng
cơm

Các loại cốc, hộp

Các loại khay

Các loại hộp nhựa và bao bì khác

Khay trắng Khay màu

Nắp, nhãn dán

Nhãn dãn của
chai nhựa

Các loại chai

Chai đựng
chất tẩy rửa

Các loại túi, màng bọc

Các loại tuýp

Vỉ thuốc

Q Đồ đựng và bao bì không thể rửa bên trong bằng nước, thì nên rửa như thế nào?

A Hãy sử dụng hết cho đến khi đồ ở bên trong không chảy ra ngoài và rửa sạch miệng bằng nước.

Q Nên làm gì trong trường hợp bị trộn lẫn các vật liệu khác?

A Nếu có nhãn hiệu NHỰA, thì hãy vứt như hộp nhựa và bao bì.

Đồ vật nguy hiểm! Đặc biệt cẩn thận về việc pha trộn
・Vứt bật lửa, pin Lithium-ion vào ngày thu gom dầu ăn thải
・Vứt dao cạo râu, kéo vào rác quá khổ
・Với ống tiêm thì liên hệ đến các cơ sở y tế, hiệu thuốc có liên quan

Hãy vứt vào rác thường

Những đồ vật có thể được vứt như hộp nhựa và bao bì

Những đồ vật không thể vứt như hộp nhựa và bao bì

Q Những đồ vật bằng nhựa khác với hộp đựng và bao bì, có phải là đối tượng phải thu gom phân
loại không?
A Không phải là đối tượng.

Các câu hỏi thường gặp

Thùng xốp
Túi lưới đựng

hoa quả

Màng bọc thức ăn
Túi mua hàngTúi kẹo

Dây ni lông Thìa, dĩa Ống hút

Mắc áoĐồ chơiĐĩa CD, hộp
đựng đĩa CD

Cái xô

Bật lửa Pin Lithium-ion Dao cạo râu, kéo Ống tiêm

Hộp đựng trứng

Mì cốc Nắp chai nhựa

Chai đựng
dầu ăn

Tuýp đựng
tương cà

Tuýp đựng
kem đánh răng

Hãy vứt vào rác quá khổ


