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Ang plastic containers at packaging ay lalagyan at pambalot ng pagkain at iba pang 
produkto na hindi na kailangan dahil nagamit o wala nang laman ang loob ng produkto
(hindi kasama dito ang mga plastic bottle).

★Palatandaan ng 
plastic label 

Lalagyang hindi na kailangan pagkatapos
alisin ang laman

Lalagyan na hindi na kailangan kapag
naubos na ang laman

Step １ Tingnang maigi kung may プラ o plastic label ang itatapon.

Step ２ Alisin ang dumi pagkatapos gamitin ang laman ng itatapon.

Hugasan ng tubig o punasan ang alinmang dumikit na dumi para malinis ito bago itapon.

・ Dapat walang makikitang nakadikit na dumi.
・ Hindi kailangang hugasan ng sabon.
・ Hindi kailangang tanggalin ang paper label na

mahirap matanggal.

Hindi maaaring itapon ang mga bagay na may duming nakadikit tulad ng makikita sa ibaba.

③ Dalhin sa itinalagang tapunan ng basura bago ang 8:30 ng umaga sa
araw ng pangongolekta isang beses sa isang linggo.

※ Ang mga alituntunin at homepage para sa pagtatapon ng basura ay ipapaalam na lamang sa inyo.

・ Ilagay ito sa isang malinaw, walang kulay o gatas na puti,
translucent na bag na nakikita ang loob.

・ Itali ng mahigpit ang bibig ng bag.
・ Tumulong para maiwasan ang pagkalat ng mga basura sa

tapunan ng basura.

※ Itapon sa ordinaryong basura kung hindi
matanggal ang dumi

Ano ang plastic container at packaging?

Pagtatapon ng plastic container at packaging

Step ３

Nakadikit na ketchup Nakadikit na toothpaste

Maduming tray Dumi sa lagayan ng bento box



Natto pack

Kung hindi mo na kailangan ang leaflet na ito, mangyaring itapon ito sa
zatsugami(tapunan kasama ng tissue box, papel na beer case, atbp.).

Bento box

Lalagyan o pack

Tray

Iba pa

Kulay puting tray May kulay na tray

Takip at label

Label ng plastic  
bottle

Bote

Lalagyan ng 
sabong panlaba

Plastic at pambalot

Tube

Packaging ng gamot

Q Anong dapat gawin sa lagayan at pambalot na hindi mahuhugasan ng tubig ang loob?
A Gamitin hanggang wala nang lumabas na laman mula sa lagayan at hugasan ng tubig ang

labasan.

Q Ano ang gagawin kapag may nakahalong iba pang mga materyales?
A Itapon bilang plastic container at packages ang lahat ng bagay na may tatak na プラ o plastic

label.

Delikado ang mga ito! Mag-ingat lalo na sa kontaminasyon
・Itapon sa araw ng pangongolekta para sa gamit na mantikang ginamit
sa pagluluto, atbp., ang lighter, bateryang lithium-ion.
・Itapon kasama sa sodaigomi (malalaking basura) ang shaver at gunting.
・Itanong sa paggamutang laging pinupuntahan o pharmacy ang paraan
ng pagtapon sa gamit na syringe.

Itapon sa sodai gomi (malalaking basura) ang mga nasa larawan sa itaas.

Itapon sa futsugomi (ordinaryong basura) ang mga nasa larawan sa itaas.

Mga bagay na maaaring itapon bilang mga plastic container at packaging

Mga bagay na hindi maaaring itapon bilang plastic container at packaging

Q Kabilang ba ang mga bagay na hindi plastic container at packages sa mga kinokolekta?
A Hindi po.

FAQ

Styrofoam
Net ng prutas, 

atbp.

Plastic wrap
Plastic bag

Supot ng 
snacks

Vinyl string Kutsara at tinidor
na yari sa plastic

Straw

HangersLaruanCD・CD caseBalde

Lighter Bateryang lithium-ion Shaver / gunting Syringe

Tray ng itlog

Cup noodles

Takip ng 
plastic bottle

Lalagyan ng 
mantika

Lalagyan ng 
ketchup

Lalagyan ng 
toothpaste


