Về cách phân loại bao bì và đồ đựng bằng nhựa
Kí hiệu プラ

Đồ đựng và bao bì bằng nhựa là đồ để đựng, bọc sản phẩm, được làm bằng nhựa,
khi đã sản phẩm bên trong đã hết chúng trở nên không còn cần thiết
Những đồ là đối tượng áp dụng
(ví dụ)

→Túi được chỉ định để đưng bao bì và đồ đưng bằng nhưa (màu hồng)

Những đồ có ký hiệu プラ（chỉ giới hạn với những đồ đã được làm sạch)

Túi ・phim

Các loằi tuýp, ồng

Các loằi vỉ, hồp

Các loằi xồp

Các loằi khay đưng

Các loằi cồc

Các loằi chai, lồ

Các loằi nằp,
nhãn chai, lồ

Nhưng đồ có kí hiểu プラ sẽ được nhà sằn xuằt hoằc nhà
phân phồi trằ tiển để tái chể

Mudanashi-kun

Những đồ không phải là đối
tượng áp dụng (ví dụ)

Những đồ nhựa được vứt mỗi tháng 2 lần vào
rác không cháy được

Ống hút

Dỉằ

Mằc trểồ

Bên trong vồ mì hồp
có thể nhìn giồng
như nhưa nhưng có
nhưng loằi làm tư
giằy
Hãy kiểm tra ký hiểu
trên bao bì, đồ làm
tư giằy thì vưt vào
rác cháy được

Cồ giằ
(màu xanh để trang
trí trong hồp cợm)

Hằy kịểm trằ
Bằt

CD ・vồ CD

Túị kỉn

Ngồằị nhưng đồ đằ nểú trển đằy thỉ nhưng đồ nhưằ, đồ
khồng cồ ky hịểú プラ cúng lằ rằc khồng chằy được

Cồc gịằy

Cồc nhưa

Rằc chằy được

Đồ đưng vằ bằồ
bỉ bằng nhưằ

Dainashi-kun

Bao bì nhưa được tái chể thông qua Hiểp hồi tái chể bao bì, nhưng nểu có lằn chằt
lằ hoằc chằt lượng kém thì sẽ bị tư chồi nhằn. Hãy chú ý 3 điểu sau đây khi vưt.

①

Xả bằng nước để loại bỏ bụi bẩn rồi mới vứt
( nếu không thể làm sạch được thì vứt vào rác cháy được)

Nếu các vết bẩn thực phẩm còn sót lại thì sẽ làm bẩn các
đồ đã được làm sạch khác và cản trở việc tái chế. Trước
khi vứt hãy rửa sạch rồi mới đem vứt.

②

Hãy làm sằch để không
còn vểt bằn tư thưc
phằm (chằt hưu cợ)

Không lồng 2 túi

Choujurou-san

Trước khi tái chế bao bì nhựa, chúng tôi sẽ sử dụng máy để xé túi, kiểm tra tạp chất. Nếu
đựng vở hộp cơm vào trong túi đựng buộc lại (2 lớp túi) thì máy sẽ không xé được và
không thể kiểm tra được bên trong.
Không gộp chung vào
túi nilong mà hãy để
rời nhau!

2 lớp túi

③

Không để các loại đồ cấm như kim tiêm, đồ dùng y tế, bật lửa,
pin vào

Các loại đồ cấm như đồ dùng y tế, bật lửa có thể gây ra hoả
hoạn, làm bị thương nhân viên khi thu gom, phân loại, tái chế
Ví dụ đại diện cho các loại đồ cấm
Bằt lưa ga, pin khô, dao, dao cằo, kính vợ

Younashi-kun

Để lẫn vào rất nguy hiểm.
Hãy chú ý để không bỏ
chung vào nhau.

Dúng cú tiêm, kim tiêm, kim ồng cúa
bồ nhồ giồt, v.v.

Vứt ở khu khác không cháy

Vứt ra khu rác cháy được hoặc

được mỗi tháng 2 lần

mang tới cơ quan y tế
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Mudanashi-kun

