
○Các sản phẩm như đồ chơi bằng nhựa, 
 thau rửa, rổ, xô, bàn chải  
đánh răng, đĩa CD,… 
 

○Các vật không phải là bao bì  
hay đồ đựng bằng nhựa, như túi đựng  
quần áo giặt ủi,… 
 
○Những thứ tách ra từ các sản phẩm 
và có thể sử dụng được như hộp CD, 
hộp đựng nhạc cụ, hộp đựng máy  
ảnh,… 

 
○Những vật có đánh dấu chai nhựa trong 
(Nắp xin bỏ vào bao bì đồ đựng bằng nhựa) 
○Đối với chai nhựa trong thì được thu riêng. 
Xin sử dụng những thùng thu hồi cuả trụ sở chi 
nhánh, siêu thị… 

 
 
 

                 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túi siêu thị, Túi nhựa 
Các loại nilon bọc thức ăn 

Những vật này là đồ đựng bằng nhựa 

Những cái khác Các loại tấm xốp polyêtilen 

Đồ đựng bằng nhựa Các loại chai lọ 

      
Bao bì đồ đựng  

   bằng nhựa là gì? 

Túi nhận từ siêu thị, cửa hàng 
như túi nhựa, túi đựng kẹo, nhãn 
chai nhựa, nhựa gói bên ngoài 
thuốc lá,… 

 

Mút xốp polyêtilen sử dụng 
làm vật đệm cho các sản phẩm 
điện gia dụng, khay polyêtilen 
đựng thực phẩm tươi sống,… 
 
 

Ly của mì ăn liền, đồ đựng đậu 
hũ, trứng,… 

Có dấu này 
Trừ các trường hợp ngoại lệ, đồ 
đựng bằng nhựa được đánh dấu để 
nhận biết (đánh dấu プラ). Xin 
nhìn dấu này để nhận biết. 
 

Túi lưới đựng trái cây, các loại 
nắp chai lọ, ống nhựa,... 

※Các loại bình nhựa đựng nước xốt cà chua, xốt mayonnaise cũng có đánh dấu, tuy nhiên vì không rửa 
kỹ thì không sạch cho nên xin bỏ rác cháy được. 

 
Nếu là chất liệu pha trộn đồ đựng thường 

không phải được chế tạo từ một chất liệu 
riêng biệt mà cũng có trường hợp được tạo 
ra từ sự kết hợp giữa giấy, nhựa,…Về cơ 
bản, những chất này được biểu hiện riêng 
biệt trên bao bì chai lọ, nhưng cũng có lúc 
được “biểu thị chung”. 
 

Trường hợp chai nhựa trong   Biểu thị chung trên nhãn 

Trường hợp những vật chất phức hợp 

Những vật không có đánh 
dấu chai nhựa. 

※Rác thải y tế (những vật có nguy cơ truyền nhiễm như ống truyền dịch, kim tiêm,…) và những 
vật nguy hiểm (bật lửa gas,…) là những vật cấm, vì vậy tuyệt đối không được để lẫn vào. 
 

 

Những vật này là không phải đối tượng. 

Chai 

Nắp, 
Nhãn 



Loại bỏ bánh kẹo còn sót 
lại sạch bên trong.

Những vật bẩn sẽ trở
thành chướng ngại cho 
việc tái sản xuất. 
Trường hợp phân vân
thì xin bỏ vào rác cháy 
được.

Tháo nắp rồi
mới bỏ.

Đạp bẹp để giảm
thể tích

Trường hợp có dán nhãn 
giấy (hạn sử dụng, giá 
cả,…), hãy loại bỏ những 
vật dễ lấy ra. Đối với
những cái khó lấy thì để
nguyên như vậy và vứt
theo bao bì chai lọ bằng 
nhựa.

Bỏ bao bì chai lọ bằng 
nhựa trực tiếp vào túi chỉ
định. Nếu bỏ vào túi 
nhựa sau đó lại bỏ vào túi 
chỉ định thì sẽ tạo khó 
khăn cho việc phân loại
khi tái sản xuất.  

１

Điểm quan trọng là “Làm sạch mới đem vứt” 

Về cơ bản, đối tượng thực hiện
là những vật có đánh dấu. Cùng 
với toàn bộ những vật không có 
đánh dấu nhưng chất liệu là 
nhựa dùng để gói sản phẩm, sau 
khi sử dụng sản phẩm thì trở
thành rác thải. 

Không được vứt khi bên trong 
còn dính hoặc đang ăn dở
dang. Như vậy sẽ không thực
hiện được tái sản xuất, tạo ra 
sản phẩm tốt. Hãy rửa sạch và 
làm khô rồi mới vứt rác. 

Rửa sạch bên trong và làm khô 

Cố gắng đập và làm giảm
thể tích mới đem vứt. 
Đối với những khay 
polyxetiren thì không để
riêng lẻ mà hãy xếp chồng 
lên nhau. 

Đối với bao bánh kẹo

Dùng giấy để lau hoặc rửa bằng nước
(hay nước đọng) và cho khô.

Đối với ly của mì cúp, khay đựng 

Xác nhận có Puramaku (dấu đồ đựng 
bằng nhựa). 

４３

２ Loại bỏ dị vật

Nếu để dị vật như kim loại, 
kiếng,… trộn lẫn vào thì 
không những gây khó khăn
cho việc phân loại mà còn 
có thể làm hỏng máy dùng 
cho tái sản xuất và gây tai 
nạn.

Nếu phân vân thì…

Làm giảm thể tích 

Các loại nắp
chai… 

Vĩ đựng trứng Nhãn hiệu Không bỏ vào túi nhỏ


	102
	103

