
  

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 đượ c chỉ  đị nh để  đư ng bao bì và đồ  đư ng bằ ng như a (màu hồ ng) 

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

Túi ・phim Các loằ i vỉ , hồ  p Các loằ i khay đư ng Các loằ i chai, lồ  

Các loằ i tuýp, ồ ng Các loằ i xồ p Các loằ i cồ c 
Các loằ i nằ p,  
nhãn chai, lồ  

Như ng đồ  có kí hiể  u プラ sẽ đượ c nhà sằ n xuằ t hoằ  c nhà 
phân phồ i trằ  tiể n để  tái chể  

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 

Ố ng hút Dỉ ằ Mằ c trểồ 

Cồ  giằ   

(màu xanh để  trang 

trí trong hồ  p cợm) 

Bằ t CD ・vồ  CD Tú ị kỉ n 

Ngồằ ị như ng đồ  đằ  nể ú trể n đằ y thỉ  như ng đồ  như ằ, đồ  

khồ ng cồ  ky  hịể  ú プラ cú ng lằ  rằ c khồ ng chằ y đượ c 

Bên trong vồ  mì hồ  p 
có thể  nhìn giồ ng 
như như a nhưng có 

như ng loằ i làm tư  
giằ y 

Hãy kiể m tra ký hiể  u 
trên bao bì, đồ  làm 
tư  giằ y thì vư t vào 
rác cháy đượ c 

Hằ y kịể m trằ 

Cồ c gịằ y 

Rằ c chằ y đượ c 

Cồ c như a 

Đồ  đư ng vằ  bằồ 
bỉ  bằ ng như ằ 

Mudanashi-kun 

Dainashi-kun 



 

 

 

Xả bằng nước để loại bỏ bụi bẩn rồi mới vứt 
 ( nếu không thể làm sạch được thì vứt vào rác cháy được) ① 

Bao bì như a đượ c tái chể  thông qua Hiể  p hồ  i tái chể  bao bì, nhưng nể u có lằ n chằ t 
lằ  hoằ  c chằ t lượ ng kém thì sẽ bị  tư  chồ i nhằ  n. Hãy chú ý 3 điể u sau đây khi vư t. 

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. Hãy làm sằ ch để  không 

còn vể t bằ n tư  thư c 
phằ m (chằ t hư u cợ) 

② Không lồng 2 túi 

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. 

2 lớp túi Không gộp chung vào 

túi nilong mà hãy để 

rời nhau! 

Không để các loại đồ cấm như kim tiêm, đồ dùng y tế, bật lửa, 
pin vào ③ 

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 

Bằ  t lư a ga, pin khô, dao, dao cằ o, kính vợ  

Vứt ở khu khác không cháy 

được mỗi tháng 2 lần 

Dú ng cú  tiêm, kim tiêm, kim ồ ng cú a 

bồ   nhồ  giồ t, v.v. 

Vứt ra khu rác cháy được hoặc 

mang tới cơ quan y tế 

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

Phòng xúc tiể n vể   sinh thành phồ  Kamagaya. Điể  n thoằ i: 047-445-1223 

翻訳協力：鎌ケ谷市国際交流協会 Hợ p tác dị ch thuằ  t: Hiể  p hồ  i Giao lưu quồ c tể  thành phồ  Kamagaya 

Choujurou-san 

Younashi-kun 

Mudanashi-kun 


