
●Karton　　●Boteng babasagin　●Lata　　●PET bottle　

●

●

●Diyaryo　　●Magasin/sari-saring papel　　●Paketeng papel

Paunawa mula sa Ota City

*Mangyaring sumangguni sa huling pahina para sa mga detalye tungkol sa mga area.

(Tandaan) Hindi kasama ang mga bagay na hindi matanggal ang dumi kahit banlawan ng tubig, 
lighter, power bank, heringgilyang ginamit sa home medical care, at iba pa.

Ang mga sumusunod ang mga "plastik" na kokolektahin bilang "recyclable."
Mangyaring ilagay sa "supot na nakikita ang laman
 (maaari ang semi-transparent)" at itapon ito.

Mga lalagyan at balot na yari sa plastik
(May markang 　　.)

Mga produktong plastik
(hanggang mga 30 cm ang haba 
 ng isang gilid)

(Halimbawa)
Tray ng pagkain, styrofoam, 
bote ng shampoo/deter-
gent, supot ng tsitsirya, 
pack ng itlog, hanger na 
yari sa plastik, CD/DVD, 
laruang yari sa plastik, 
atbp.

●Plastik (kasama ang mga tray ng pagkain at styrofoam)

Sa Ota City, kokolektahin ang mga sumusunod na item sa araw ng pagkolekta ng mga recyclable.

Kokolektahin bilang recyclable ang mga "plastik" 
na kinokolekta sa nasusunog na basura.

Simula sa Nobyembre 2022, magbabago ang klasipikasyon para sa 
pagbubukod at paraan ng pagtatapon ng mga "plastik" sa ilang area* 
sa Ota City.



Q&A kaugnay sa Pagbubukod ng mga Plastik
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Q1 Maaari bang itapon bilang recyclable ang plastik na lalagyan atbp. na hindi matanggal ang dumi kahit na banlawan ng tubig?

Maaari bang ilagay din ang PET bottle sa "parehong supot ng mga plastik" at itapon ito bilang recyclable?

Paano inire-recycle ang mga plastik na kinolekta?

Mayroon bang produktong plastik na hindi maaaring itapon bilang recyclable?

Mayroon bang limitasyon sa laki?

Maaari bang itapon bilang recyclable ang produktong plastik na may halong metal parts?

Bakit sa ilang area lamang ito ipapatupad?

Ito ay dahil pag-iisipan ang paraan upang matugunan ang mga isyu, ang balak sa pagpapalawak ng area ng 
pagpapatupad nito sa hinaharap, at iba pa, habang sinusuri ang kalagayan ng pagbubukod atbp. ng mga plastik 
sa mga area ng paunang pagpapatupad. Sa pagpili ng mga area ng paunang pagpapatupad, itinuring bilang yunit 
ang mga distrito ng asosasyon ng mga residente / asosasyon ng pook, at isinaalang-alang ang sukat ng bilang ng 
mga sambahayan at kahusayan ng pagkolekta, upang mabawasan ang pagkiling sa partikular na area.

Ang plastik na bahagi lamang na tinanggalan ng metal parts ang maaaring itapon bilang recyclable.
Halimbawa, recyclable ang takip na bahagi ng ballpen, o ang plastik na bahagi lamang ng sipit.

Hindi maaaring itapon ang mga lighter at power bank dahil may panganib na lumiyab ang mga ito at maging 
sanhi ng sunog sa sasakyan kapag ikinarga sa trak ng basura. Mangyaring siguraduhing ubusin ang laman ng 
lighter, ilagay ito sa supot na minarkahan ng "危険 (mapanganib)" at itapon ito sa hindi nasusunog na basura. 
Para naman sa power bank, mangyaring kumonsulta sa tindahan nito.

Sa pasilidad ng panggitnang pagpoproseso, ipagbubukod-bukod ang mga may markang       at ang iba pang 
produktong plastik.
Ang mga ipinagbukod-bukod na plastik ay muling malilikha bilang mga panibagong produktong plastik, 
o mapoproseso para maging alternatibong panggatong sa karbon at magagamit iyon bilang mapagkukunan ng 
enerhiya, ayon sa katangian ng plastik.

Sakop sa pagkolekta ang mga produktong plastik na hindi lalampas sa mga 30 cm ang haba ng isang gilid.
Mangyaring itapon ang bagay na mas malaki rito sa malalaking basura.
Subalit hindi kasama rito ang styrofoam at hanger. 

Mangyaring itapon ito sa nasusunog na basura.
Ipagsama at ilagay sa isang supot ang mga plastik at saka ito itapon upang maiwasan na madikit ang duming 
iyon sa ibang mga plastik at hindi na ma-recycle ang mga ito.

Bukod na kokolektahin ang mga PET bottle lamang.
Subalit mangyaring ilagay ang mga takip at label sa parehong supot ng mga plastik.
Mangyaring ilagay ang mga PET bottle na may markang 　　 sa "supot na nakikita ang laman" at itapon ito.
Mangyaring huwag ilagay ang PET bottle sa supot ng mga plastik dahil magkaiba ang pasilidad ng pagpoproseso 
na pagdadalhan ng mga plastik at mga PET bottle.



Mga Plastik na Kinokolekta bilang Recyclable (mga halimbawa)

Paraan ng Pagtatapon

Mga Plastik na Hindi Maaaring Kolektahin bilang Recyclable (mga halimbawa)

Lalagyan ng pagkain, 
cup, tray, atbp.

Supot ng tsitsirya, 
pambalot ng pagkain, atbp.

Produktong plastik na 
foamed, plastik na case, atbp.

Laruang yari sa plastikStationery na yari sa plastikBote ng shampoo, 
detergent, atbp.

CD/DVD, espongha, toothbrush, takip/label ng PET bottle, lalagyan/balde 
o timba/hanger na yari sa plastik, atbp.

Recyclable na plastik

Katawan ng PET bottle

Mangyaring banlawan 
nang bahagya at 
tanggalan ng dumi ang 
mga lalagyan ng pagkain.

Mangyaring ipagsama at ilagay 
ang mga "may markang 　　" at 
"produktong plastik" sa supot na 
nakikita ang laman (maaari ang 
semi-transparent) at itapon ito.

Mangyaring tanggalin ang takip at label ng PET 
bottle, at ibukod sa ibang supot ang katawan nito.

Bagay na lampas 
sa mga 30 cm

Heringgilya at iba 
pang ginamit sa 
home medical 
care

LighterBagay na may 

Power 
bank

Mangyaring magtanong 
sa institusyong medikal 
o sa waste collection 
office.

Mangyaring kumonsulta 
sa tindahan nito.

Mangyaring 
siguraduhing ubusin ang 
laman nito, ilagay sa 
supot, at itapon sa hindi 
nasusunog na basura.

Mangyaring itapon ito sa 
malalaking basura.

Metal

Remote control Video tape

Naglalaman ng 
metal

Lalagyan ng pampalasa atbp.

Mangyaring itapon ito sa 
nasusunog na basura.

Lalagyang hindi 
matanggal ang dumi 
kahit banlawan ng 
tubig atbp.



[Omori-Higashi 4 chome 1-18 ban, 19 ban 1-16 go, 20-28 ban, 
29 ban 1-6 go, 29 ban 15-16 go, 43 ban]
[Omori-Higashi 5 chome 1-37 ban]
[Omori-Nishi 4 chome 9 ban 3-15 go, 10-12 ban, 16-17 ban]
[Omori-Nishi 5 chome 1-26 ban, 30-31 ban]

[Den-enchofu 1 chome 1 ban 11-huling go, 2-61 ban, 62 ban 13-16 go]
[Kamiikedai 1 chome 1-17 ban, 20 ban]
[Minami-Senzoku 1 chome 1-31 ban, 32 ban 1-11 go]
[Minami-Senzoku 2 chome 2 ban 1-6 go, 3-13 ban]

[Nakarokugo 4 chome 1-36 ban]
[Higashi-Rokugo 3 chome 9-26 ban]
[Nishi-Kojiya 3 chome 1-44 ban]
[Haginaka 3 chome 1-13 ban, 15-21 ban, 24 ban]

Area ng Omori

Area ng Chofu

Area ng Kamata

*Balak na palawakin ang mga area ng pagpapatupad nito sa hinaharap.

Tungkol sa Layunin ng Ota City sa Pagbubukod at Pagkokolekta ng mga Plastik

Pakiusap

Tumataas ang kahalagahan ng higit pang pagsulong ng pag-recycle ng mga plastik na recyclable sa Japan, at 
nagsilbing pagkakataon para rito ang pagtugon sa problema ng plastik na basura sa karagatan, problema ng 
pagbabago ng klima, paghihigpit ng mga regulasyon sa pag-angkat ng basura, at iba pa.
Layunin ng "Act on Promotion of Resource Circulation for Plastics (Plastic Resource Circulation Promotion Act)" 
na ipinatupad noong Abril 1, 2022, ang palakasin / isulong ang komprehensibong resource circulation mula sa 
produksyon hanggang sa pagkonsumo, kaugnay sa plastik na ginagamit sa iba't ibang produkto.
Sa Ota City, tungo sa paglipat sa bagong estilo ng pamumuhay kung saan hindi gumagamit ng plastik hangga't 
maaari at para mabawasan ang mga basurang plastik, magsusumikap sa epektibong pagkolekta ng mga recyclable
na lalagyan at balot na yari sa plastik at mga produktong plastik, at isusulong ang pagbabawas ng pasanin sa 
pandaigdigang kapaligiran simula sa pagbabawas ng emisyon ng greenhouse gas, gayundin ang pagbabawas ng 
dami ng basura at pagpapahaba ng panahong maaaring gamitin ang mga final disposal site.

・May panganib na magkaroon ng sunog dulot ng short circuit habang kinokolekta o kapag ipinagbubukod ayon sa uri ang mga baterya 
(bateryang dry cell, power bank, atbp.).

・Kung mahalo ang pang-ahit at iba pa, may panganib na mapinsala ang taong nagtatrabaho sa oras ng pagkolekta o ng pagbubukod ayon 
sa uri.

・Mangyaring siguraduhing huwag maglagay ng karayom ng heringgilya dahil may panganib na makatusok ito sa kamay atbp.
・Kung doble o triple ang supot (maraming maliliit na supot sa loob ng isang supot) kapag magtatapon ng mga plastik, magiging masalimuot 
ang trabaho ng pagbubukas ng supot / pagbubukod ayon sa uri sa pasilidad ng panggitnang pagpoproseso. Hinihiling ang inyong 

   kooperasyon sa direktang paglalagay sa isang supot at pagtatapon nito.

Mangyaring huwag ilagay ang mga baterya (bateryang dry cell, power bank, atbp.), lighter, 
pang-ahit, karayom ng heringgilyang ginamit sa home medical care, iba pang mga metal, at iba pa.

Mapagtatanungan Namamahala sa Sanitation at Pagre-recycle, 
Sanitation Division ng Ota City

Mga Area ng Paunang Pagpapatupad ng Pagkolekta ng mga Recyclable na Plastik 
(Mga Area kung saan Sisimulan sa Nobyembre 2022)


