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Quận Ota thu gom các vật phẩm sau vào các ngày thu gom rác tái chế.
●Báo　●Tạp chí / giấy phế liệu　●Vỏ hộp giấy　●Thùng các-tông　
●Chai thủy tinh　●Lon　●Chai nhựa

●Nhựa (bao gồm khay thực phẩm và thùng xốp)

* Vui lòng tham khảo trang cuối để biết chi tiết về các khu vực.

Hộp và bao bì bằng nhựa
( Có dấu )

(Ghi chú) Ngoại trừ những gì không thể làm sạch dù súc rửa bằng nước, bật lửa, pin di động, 
ống tiêm đã được sử dụng để chăm sóc y tế tại nhà, v.v.

Sản phẩm bằng nhựa

(ví dụ) Khay thực phẩm, thùng xốp, 
các loại chai dầu gội / chất 
tẩy rửa, túi bánh kẹo, vỉ 
đựng trứng, móc treo bằng 
nhựa, đĩa CD / DVD, đồ chơi 
bằng nhựa, v.v.

"Rác nhựa" được thu gom dưới dạng "rác tái chế" như sau.
Vui lòng cho vào “túi có thể nhìn thấy bên trong 
(có thể dùng túi bán trong suốt)” để vứt.

Từ tháng 11 năm 2022,việc phân loại và cách vứt 
“rác nhựa” sẽ thay đổi ở một số khu vực* của quận Ota.

Chúng tôi thu gom "rác nhựa" được thu gom với 

rác cháy được làm rác tái chế.

Thông báo của quận Ota

(một cạnh khoảng trong 
vòng 30 cm)



Tôi có thể vứt các sản phẩm bằng nhựa có lẫn bộ phận kim loại là rác tái chế không?

Chỉ có thể vứt các phần bằng nhựa đã gỡ bỏ các bộ phận kim loại như là rác tái chế.
Ví dụ, nếu chỉ là phần nắp của bút bi, hoặc phần nhựa của kẹp quần áo thì sẽ là rác tái chế.

A6.

Q6.

Tại sao chỉ thực hiện tại một số khu vực mà thôi?

A7.

Q7.

Có giới hạn về độ lớn không?

A5.

Q5.

Rác nhựa đã thu gom sẽ được làm thành rác tái chế như thế nào?

Tại cơ sở xử lý trung gian, những gì có dấu được phân loại riêng với các sản phẩm bằng nhựa khác.
Những gì đã được phân loại sẽ tùy vào đặc tính của từng loại mà được tái sinh thành các sản phẩm bằng 
nhựa, hoặc được gia công thành nhiên liệu thay thế than đá và được sử dụng như là nguồn năng lượng.

A3.

Q3.

Tôi có thể bỏ chai nhựa vào “cùng túi với rác nhựa” và vứt như là rác tái chế không?

A2.

Q2.

Có sản phẩm bằng nhựa nào mà tôi không được vứt như là rác tái chế không?

A4.

Q4.

Với các hộp nhựa, v.v. mà không loại bỏ được vết bẩn ngay cả khi đã súc rửa bằng nước, 
tôi có thể vứt như rác tái chế không?

A1.

Q1.

Không được vứt bật lửa và pin di động vì chúng có thể bốc cháy khi chất vào xe rác và gây cháy 
xe. Vui lòng đảm bảo sử dụng hết bật lửa, cho vào túi, ghi nhãn "危険(nguy hiểm)" và vứt như 
rác không cháy. Đối với pin di động, vui lòng hỏi cửa hàng để được tư vấn.

Việc này nhằm phân tích thực trạng phân loại rác nhựa ở các khu vực triển khai tiên phong, đồng 
thời xem xét các biện pháp giải quyết các vấn đề và kế hoạch mở rộng các khu vực dự tính thực 
hiện trong tương lai. Các khu vực thực hiện tiên phong được lựa chọn theo đơn vị hội tự quản và 
các hiệp hội khu phố, có xem xét đến qui mô số hộ gia đình và hiệu quả của việc thu gom để 
giảm bớt sự mất cân đối giữa các khu vực.

Hỏi và đáp về phân loại rác nhựa

Các sản phẩm bằng nhựa có chiều dài một cạnh khoảng không quá 30 cm sẽ là đối tượng 
thu gom.
Vui lòng vứt những thứ lớn hơn thế như rác cỡ lớn.
Tuy nhiên, ngoại trừ thùng xốp và móc treo.

Chai nhựa được thu gom riêng.
Tuy nhiên, vui lòng bỏ nắp và nhãn chai trong cùng một túi với rác nhựa.
Chỉ cho những chai nhựa có dấu vào "túi có thể nhìn thấy bên trong" để vứt.
Vui lòng không để chai nhựa vào túi rác nhựa, vì rác nhựa và chai nhựa được vận chuyển đến các 
cơ sở xử lý khác nhau.

Vui lòng vứt như rác cháy được.
Là để ngăn không cho vết bẩn dính sang rác nhựa khác khiến không thể tái chế do quý vị sẽ phải 
gom nhựa lại cho vào 1 túi để vứt.



Vui lòng cho "những gì có dấu
 " và "sản phẩm bằng nhựa" 
vào cùng túi có thể nhìn thấy 
bên trong (có thể dùng túi bán 
trong suốt) để vứt.

Hộp đựng v.v. 
không sạch vết 
bẩn dù đã súc rửa 
bằng nước

Vật có chứa kim loại Vật khoảng 
hơn 30 cm

Kim loại

Hộp đựng gia vị, v.v.
Đồ điều 
khiển từ xa Băng video

Có chứa kim 
loại bên trong

Ống tiêm v.v. đã 
được sử dụng để 
chăm sóc y tế tại 
nhà

Vui lòng liên hệ với cơ 
sở y tế hoặc văn phòng 
vệ sinh.

Bật lửa
Vui lòng đảm 
bảo sử dụng 
hết, cho vào túi 
và vứt như rác 
không cháy.

Pin di 
động

Vui lòng hỏi cửa hàng 
để được tư vấn.

Súc rửa sơ hộp 
đựng thức ăn để 
loại bỏ vết bẩn.

Tháo nắp và nhãn khỏi chai nhựa, và bỏ 
phần thân chai vào một túi riêng.

Hộp đựng thức ăn, ca, 
khay, v.v.

Túi đựng bánh kẹo, bao 
bì thực phẩm, v.v.

Sản phẩm nhựa mút xốp, 
hộp nhựa, v.v.

Chai dầu gội, chai đựng chất 
tẩy rửa, v.v.

Văn phòng phẩm bằng 
nhựa

Đồ chơi bằng nhựa

Nhựa rác tái chế

Thân chai nhựa

Đĩa CD / DVD, miếng mút, bàn chải đánh răng, nắp / nhãn chai nhựa, hộp / xô / 
móc treo bằng nhựa v.v.

Nhựa không thể thu gom như là rác tái chế (ví dụ)

Cách vứt rác

Rác nhựa được thu gom dưới dạng rác tái chế (ví dụ)

Vui lòng vứt như rác cháy được.
Vui lòng vứt như 
rác cỡ lớn.



Ban Dự án Vệ sinh quận Ota - 
Bộ phận Vệ sinh và Tái chế

- Pin (pin khô, pin di động, v.v.) có nguy cơ gây cháy do đoản mạch trong quá trình thu gom hoặc phân loại.
- Nếu dao cạo v.v. bị lẫn vào, sẽ có nguy cơ gây thương tích cho người làm việc trong quá trình thu gom hoặc 

phân loại.
- Tuyệt đối không bỏ kim tiêm vào vì có nguy cơ đâm vào tay v.v.

Khi vứt rác nhựa, nếu túi rác có 2, 3 lớp (tình trạng cho nhiều túi nhỏ vào một túi) thì công việc phá vỡ, phân loại 
tại cơ sở xử lý trung gian sẽ trở nên phiền phức. Vui lòng cho chúng trực tiếp vào 1 túi để vứt.

Tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa việc tuần hoàn rác tái chế nhựa ở Nhật Bản đang tăng lên cùng với 
việc ứng phó với các vấn đề rác thải nhựa trên biển, vấn đề biến đổi khí hậu và các quy định chặt chẽ hơn về 
nhập khẩu chất thải v.v.
“Luật thúc đẩy tuần hoàn rác tái chế liên quan đến nhựa (Luật thúc đẩy rác tái chế nhựa)” được thực thi từ ngày 1 
tháng 4 năm 2022 nhằm mục đích tăng cường và thúc đẩy tuần hoàn rác tái chế một cách toàn diện về nhựa 
được sử dụng trong các sản phẩm đa dạng từ sản xuất đến tiêu dùng.
Hướng đến lối sống mới không sử dụng nhựa trong khả năng có thể và giảm thiểu rác thải nhựa, quận Ota nỗ lực 
thu gom rác tái chế một cách hiệu quả các hộp, bao bì bằng nhựa và các sản phẩm bằng nhựa để giảm phát thải 
khí nhà kính, giảm lượng rác thải hơn nữa cũng như kéo dài tuổi thọ của các bãi xử lý cuối cùng, thúc đẩy giảm 
thiểu gánh nặng lên môi trường trái đất.

[Omorihigashi 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]

[Omorihigashi 5 chome 1 ~ 37 ban]

[Omorinishi 4 chome 9 ban (3 ~ 15 go) / 10 ~ 12 ban / 16 ~ 17 ban]

[Omorinishi 5 chome 1 ~ 26 ban / 30 ~ 31 ban]

[Denenchofu 1 chome 1 ban (11 go ~ hết) / 2 ~ 61 ban / 62 ban (13 ~ 16 go)]

[Kamiikedai 1 chome 1 ~ 17 ban / 20 ban]

[Minamisenzoku 1 chome 1 ~ 31 ban / 32 ban (1 ~ 11 go)]

[Minamisenzoku 2 chome 2 ban (1 ~ 6 go) / 3 ~ 13 ban]

[Nakarokugo 4 chome 1 ~ 36 ban]

[Higashirokugo 3 chome 9 ~ 26 ban]

[Nishikojiya 3 chome 1 ~ 44 ban]

[Haginaka 3 chome 1 ~ 13 ban / 15 ~ 21 ban / 24 ban]

Khu vực 
Omori

Khu vực 
Chofu

Khu vực 
Kamata

Xin đừng bỏ pin (pin khô, pin di động, v.v.), bật lửa, dao cạo, kim tiêm đã 
được sử dụng trong chăm sóc y tế tại nhà, hoặc các vật kim loại khác v.v. vào.

Mục đích quận Ota phân loại v.v. rác nhựa để thu gom

* Khu vực thực hiện dự kiến sẽ được mở rộng trong tương lai.

Địa chỉ liên hệ

Yêu cầu

Khu vực triển khai tiên phong thu gom nhựa rác tái chế 
(khu vực bắt đầu từ tháng 11 năm 2022)


