
Lịch thu gom rác / rác tái chếThành phố Otsuki
Dành cho hộ gia đình

Khu vực Nơi thu gom Rác cháy được
Hàng tuần

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 
Ngày lễ: không thu gom

Thứ 3
tuần thứ hai

Tuần thứ nhất,
thứ ba

· Chai nước 
  thủy tinh
· Vỏ hộp sữa
· Khay trắng đựng
   thực phẩm
·Vật nguy hiểm

· Lon nhôm,
  lon thép 
  đựng đồ uống
· Chai nhựa PET

· Lon nhôm,
  lon thép 
  đựng đồ uống
· Chai nhựa PET

·Báo giấy
·Tạp chí
·Bìa các tông

·Báo giấy
·Tạp chí
·Bìa các tông

·Báo giấy
·Tạp chí
·Bìa các tông

·Báo giấy
·Tạp chí
·Bìa các tông

·Báo giấy
·Tạp chí
·Bìa các tông

·Báo giấy
·Tạp chí
·Bìa các tông

· Lon nhôm,
  lon thép 
  đựng đồ uống
· Chai nhựa PET

· Lon nhôm,
  lon thép 
  đựng đồ uống
· Chai nhựa PET

· Lon nhôm,
  lon thép 
  đựng đồ uống
· Chai nhựa PET

· Lon nhôm,
  lon thép 
  đựng đồ uống
· Chai nhựa PET

· Chai nước 
  thủy tinh
· Vỏ hộp sữa
· Khay trắng đựng
   thực phẩm
·Vật nguy hiểm

· Chai nước 
  thủy tinh
· Vỏ hộp sữa
· Khay trắng đựng
   thực phẩm
·Vật nguy hiểm

· Chai nước 
  thủy tinh
· Vỏ hộp sữa
· Khay trắng đựng
   thực phẩm
·Vật nguy hiểm

· Chai nước 
  thủy tinh
· Vỏ hộp sữa
· Khay trắng đựng
   thực phẩm
·Vật nguy hiểm

· Chai nước 
  thủy tinh
· Vỏ hộp sữa
· Khay trắng đựng
   thực phẩm
·Vật nguy hiểm

Tuần thứ nhất,
thứ ba

Tuần thứ nhất,
thứ ba

Thứ 2 và thứ 4

Thứ 2 và thứ 4

Thứ 2 và thứ 4

Thứ 3 tuần thứ tư

Thứ 4 tuần thứ ba

Thứ 4 tuần thứ ba

Thứ 2 tuần thứ ba

Thứ 4 tuần đầu tiên

Thứ 4 tuần đầu tiên

Thứ 4 tuần đầu tiên

Thứ 5 tuần thứ hai

Thứ 5 tuần thứ tư

Thứ 2 tuần đầu tiên

Thứ 2 tuần đầu tiên

Thứ 2 tuần đầu tiên

Thứ 2 tuần đầu tiên

Ngày lễ:
Không thu gom

Ngày lễ:
Không thu gom

Ngày lễ:
Không thu gom

Nếu là kỳ nghỉ lễ thì
thu gom vào thứ 7 

Thứ 3,
Thứ 5,
Thứ 7

Thứ 2,
Thứ 4,
Thứ 6

Thứ 3,
Thứ 7

Thứ 2,
Thứ 6

Thứ 5

Hàng tháng Hàng tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Rác không cháy được Rác tái chế (recycle), Đồ nguy hiểm

Toàn bộ khu vực

Toàn bộ khu vực

Toàn bộ khu vực

Toàn bộ khu vực

Toàn bộ khu vực

1, 2, 3 chome, Otsuki 
Mitachi (phía bắc Quốc lộ 20), Sakase, Sawai 

Asari, Asari House, Iwadono, Kamikura, Hatagura, Yurigaoka
Osonoto, Higashihara, Owada, Higashi-Okuyama, Hikage 

Asakawa, Koganezawa, Omore, Yatake
Suganuma, Yosawa, Mutsuhara, Rokuzan, Kodera 

Tanaka, Ozawa, Hatano, Asahi Ozawa
Tonoue (Nhóm 6 Dai3jyokai) 

Tanase, Oshima, Shimoseto, Uehira, Kitihira, Sugihira, Idochi, Kusagi, Kami-Wada, 
Shimo-Wada, Kadono, Komamiya, Hachitsubo, Kawatsuhata, Narako, Hayashi 

Kokura, Nashigi, Tonoue, Irahara, Atsukume, Khu nhà Koiji, Oda
Shiki no Oka, Katsuradai, Tenjinmori, Koshino, Kubo, Ota, Tsunari 

Lối vào Hanasaki, Mido, Kita Tenjin Asari (3 chome, Otsuki)

Fujimidai

Kawadonari, Kowase, Ishido

Nakamura, Kanayama, Tozawa

Nishi - Okuyama - Miyanosawa

Higashi-machi, Kasumi-cho, Yoko-machi, Naka-machi, Kotobuki-cho, Koyanagi

Khu nhà ở giáo viên, Khu nhà ở xúc tiến việc làm,  Trung tâm lao động

Iyama

Otsuki 1, 2 chome
Mitachi (phía nam Quốc lộ 20), Komahashi 

Sasago

Hatsukari

Magi

Otsuki

Nigioka

Nanaho

Saruhashi

Tomihama

Yanagawa

Toàn bộ khu vực Sasagomachi, toàn bộ khu vực
Hatsukarimachi (trừ khu vực Fujisawa)

Kuwasai, Mamyouno, Enouno, toàn bộ khu vực Magi 

Komahashi

Fujisawa

Sawai, Kamihanasaki, Sakase, Fujimidai 1, 6

2 chome Otsuki, 5 Mitachi 

Miyatani, Komukai, Hakamagi, Kaminishi,
Teramukai, Kamihigashi, Minesawa, Okubo 

Shimomiya, Koshino, Shimohata, Nakano, Shimonaka, Yamaya
Khu nhà ở Tomihama trực thuộc tỉnh, phía nam ga

Toàn bộ khu vực Yanagawa (Shimohata gồm cả Tomihama B)

Tên khu vực

Sasago, Hatsukari

Không bỏ rác ra địa điểm vứt rác vào thời gian cuối năm và đầu năm mới.

Thứ 4 tuần đầu mỗi tháng

Thứ 4 tuần thứ hai mỗi tháng

Thứ 5 tuần đầu mỗi tháng

Thứ 5 tuần thứ hai mỗi tháng

Thứ 6 tuần đầu mỗi tháng

Thứ 6 tuần thứ hai mỗi tháng

Magi

Komahashi

Fujisawa

Hanasaki, Sawai

Otsuki, Mitachi

Tomihama A

Tên khu vực

Saruhashi A

Saruhashi B

Nigioka A

Nigioka B

Nanaho A

Nanaho B

Tomihama B

Yanagawa

Nơi thu gom

Ngày không thu gom         

Yukihara, Nashigi, Katsuradai

Chú ý

Tanaka, Hatano, Ozawa, Asahi-Ozawa, 
Shiki no Oka, Tenjinmori, Fujizaki, Tsunari, 
Kubo, Oka, Khu nhà ở Koiji, Kokura 

Kawadonari, Kowase, Asari, Osonoto, Kanayama,
Khu nhà Asari

Toàn bộ khu vực Seto, Komamiya, Asakawa,
Kamiwada, Takenomukai

Iwadono, Kamikura, Higashi-Okuyama, Kami-Shimo Hatagura, 
Iyama, Hikage, Owada, Higashi Hara 

☆ Nếu ngày thu gom theo kế hoạch là ngày nghỉ, hoặc ngày lễ, thì sẽ đổi bù sang ngày khác.
☆ Ví dụ ngày thu gom là "thứ 4 tuần thứ hai" thì có nghĩa là thứ 4 lần thứ hai trong tháng đó. 
☆ Nếu khu vực không có địa điểm vứt rác quá khổ,  thì hãy mang trực tiếp tới trung tâm môi trường Clean center. 

★ Nếu ngày thu gom rác quá khổ là ngày lễ, thì sẽ được thay đổi.
     Do đó, hãy xác nhận ngày thu gom rồi mới đem tới địa điểm vứt rác quá khổ.

Shimowada, Oshima, Yousawa, Kadono, Narako
Suganuma, Hayashi, Tanase

Nơi thu gomNgày thu gom rác quá khổ và ngày sau thay đổi

Thứ 4 tuần thứ ba hàng tháng

Thứ 4 tuần thứ tư hàng tháng

Thứ 5 tuần thứ ba hàng tháng

Thứ 5 tuần thứ tư hàng tháng

Thứ 6 tuần thứ ba hàng tháng

Thứ 6 tuần thứ tư hàng tháng

Ngày thu gom rác quá khổ và ngày sau thay đổi

Lịch thu gom rác quá khổ của Thành phố Otsuki

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
ngày lễ: không thu gom 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
ngày lễ: không thu gom 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 
Ngày lễ: không thu gom

★ Chúng tôi đang khuyến khích thực hiện tái chế, tái sử dụng đồ phế thải. Mong người dân hiểu. 
★ Khi bỏ đồ tái chế (recycle), hãy chia theo từng loại và cho vào túi rác không cháy được theo quy định  hoặc túi trong suốt rồi mới vứt bỏ.
     (* Ví dụ: Với lon nước và chai nhựa PET thì cho riêng từng túi rồi mới bỏ. Vỏ hộp sữa và khay trắng cho riêng từng túi rồi bỏ. )
★ Đối với "chai lọ thủy tinh, lon, chai nhựa PET" đựng đồ uống, tại địa điểm vứt rác có đặt thùng container chuyên cho rác tái chế thì, nhất định phải cho 

vào túi rồi mới bỏ vảo thùng container.
★ Đồ tái chế (recycle) được thu gom hai lần một tháng cho mỗi loại, nên hãy xác nhận ngày thu gom của khu vực, rồi mới đem bỏ. (Ngày lễ cũng thu gom.)
★ Đối với rác không cháy được, chúng tôi thu gom mỗi tháng một lần, nên hãy xác nhận ngày thu gom của khu vực rồi mới đem bỏ. (Ngày lễ cũng thu gom.)
★ Không thu gom rác cháy được vào ngày lễ.




