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Rộng Sâu

Cao

Liên hệ

Chi tiết tham khảo ở mặt sau

Từ ngày 1 tháng 8, rác lớn đăng ký thu gom sẽ tốn tiền thu gom rác.

Rất mong mọi  người cùng thấu hiểu và hợp tác góp phần giảm thiểu rác thải và tái chế rác.

Trước khi bắt đầu thu phí, số lượng đăng ký thu gom rác sẽ rất nhiều, nên vui lòng đăng ký sớm.

(Thành phố vẫn thu gom miễn phí các rác lớn đăng ký thu gom trước 17:00 ngày 31 tháng 7)

Từ tháng 8 năm 2018

thu gom

Kích thước rác lớn = tổng chiều dài 3 cạnh rác lớn
(Rộng + sâu + cao)

※Tem bỏ rác chỉ có 1 loại 400 yen

●Máy vi tính dùng trong gia đình

（thùng máy vi tính, màn hình, máy tính xách tay）

●Thiết bị điện tử gia dụng có thể tái chế

(tivi, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo）

●Rác gây nguy hiểm (bình ga mini, sơn, xăng, hóa chất độc hại)

●Rác khó xử lý (vỏ lốp xe thải, xe máy 50 phân khối, xe máy, 

xe ô-tô hay các bộ phận của xe, két sắt, mái che, máy phát điện, 
đàn piano, động cơ, bồn tắm, thùng phuy, bóng bowling,
xe lăn điện, giường bệnh đa năng, v.v... )

Phải gọi trước 2 tuần đến 2 ngày trước ngày mang rác đến xử lý

〇Thời gian tiếp nhận: từ 9:00 đến 16:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ)

〇Chi phí: 90 yen/ 10kg

〇Liên hệ: Hiệp hội các cơ sở vệ sinh thành phố Higashiosaka ☎ 072-975-5341 (Tổng đài tiếp nhận)

Chi phí thay đổi theo số lượng và chủng loại rác lớn, nên thỏa thuận giá với công ty dịch vụ

〇Thời gian tiếp nhận: từ 9:00 đến 15:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ)

〇Chi phí: chi phí thay đổi theo số lượng và chủng loại rác lớn, nên thỏa thuận giá với công ty 

dịch vụ

〇Liên hệ: Hiệp hội các công ty vệ sinh Higashiosaka ☎ 06-6783-0053

【Liên quan thu gom rác lớn】Ban môi trường                ０６－４３０９－３２００

【Liên quan thu phí gom rác】Ban xúc tiến xã hội tuần hoàn ０６－４３０９－３１９９
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Hãy mua số phiếu đủ dùng.

Phiếu xử lý chỉ có 1 loại vé 400 yên 1 tờ

・Không cấp lại hoặc trả lại nếu mất

・Phiếu này không thể bóc ra sau khi dán

・Không có hạn sử dụng.
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ngan chiều

chiều chiều

ngang

chiều

sâu

※Lần đăng ký tiếp theo là sau khi đợt thu rác kết thúc 

※Mọi thay đổi sau khi đăng ký có thể  báo  trước ngày thu rác 3 ngày （trừ thứ bảy ･ chủ nhật ･ngày lễ）

◯ Thông báo số lượng tem dán (cước phí)

◯ Thông báo ngày đến thu rác và số tiếp nhận

◯ Thông báo nơi để rác.

Sau đó

xác nhận

◯ Xe thu rác có đi vào đường gần 

nhà bạn được không

◯ Nhà riêng hay nhà chung cư

Phiếu xử lý rác kích 
thước lớn thành 

phố

Những vật dưới đây nếu nhiều phải buộc lại thành 1 bó

Đồ vật có hình dạng tấm, mỏng
（Thảm lau chân, ván ép 、cửa kéo gỗ, v.v..）

（ Gậy bóng chày、cần câu、gậy đánh golf, v.v..）

Đồ vật có dạng ống 

※Chiếu nhật Tatami buộc 2 tấm thành 1

Đồ dùng khi ngủ
（ Đệm、đệm ngồi、nệm mút, v.v.. ）

Hãy dán phần này vào 
rác có kích thước lớn 

※Các cửa hàng mua tem bỏ rác có thể thay đổi lịch thu rác, thu đột xuất hoặc thu thêm phí. ※Phiếu xử lý chỉ có 1 loại vé giá 400 yên.

(Hãy đo kích thước sau khi bó lại)


