
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

     

     

◎ Para sa malalaking basura, De
mangyaring
[TEL 0800
[TEL 072

◎ Para sa De
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 
tindahan kung saan pinalit

Araw ng pagkolekta ng basura

Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

     

      

Maliit na lata ng gas 

para sa kalan

Lata ng spray

Itapon ang mga 

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

     

     

Nasusunog

Lalagyan at 

pambalot

plastik

Nare

Sari

Pang

Para sa malalaking basura, De
mangyaring mag
TEL 0800-222
TEL 072-923-
Para sa De-kuryenteng kagamitang maaaring i
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 
tindahan kung saan pinalit

 

Araw ng pagkolekta ng basura

Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

Maliit na lata ng gas 

para sa kalan

Lata ng spray

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot

Itapon ang mga 

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

Nasusunog

Lalagyan at 

pambalot

plastik 

PET bottle

Nare-recycle

Sari-sari 

Pang-landfill

Para sa malalaking basura, De
mag-apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

222-9966 (libre ang pagtawag)]
-9966 (mula sa 

kuryenteng kagamitang maaaring i
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 
tindahan kung saan pinalit

Araw ng pagkolekta ng basura

Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

Maliit na lata ng gas 

para sa kalan 

Lata ng spray 

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot

Itapon ang mga plastik na lalagyan at pambalot

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

Nasusunog 

Lalagyan at 

pambalot 

PET bottle 

recycle 

 

landfill 

Para sa malalaking basura, De-kuryenteng kagamitang maaaring i
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

(libre ang pagtawag)]
(mula sa cellphone, PHS at ibang IP phone)]

kuryenteng kagamitang maaaring i
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 
tindahan kung saan pinalitan! 

Araw ng pagkolekta ng basura

(Distrito A
Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

Tuwing Lunes, 

Maliit na lata ng gas 

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot

plastik na lalagyan at pambalot

umaga

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura

Tuwing Lunes, Huwebes

Tuwing Biyernes

Ika

buwan

Ika

buwan

Una/ika

buwan

Ika
*Walang pagkolekta sa buwang walang ika

kuryenteng kagamitang maaaring i
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

(libre ang pagtawag)] 
cellphone, PHS at ibang IP phone)]

kuryenteng kagamitang maaaring i
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 

Araw ng pagkolekta ng basura

Distrito A
Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

Tuwing Lunes, 

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot

plastik na lalagyan at pambalot

umaga sa itinalagang araw

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura

Tuwing Lunes, Huwebes

Tuwing Biyernes

Ika-4 Miyerkules bawat

buwan

Ika-2 Miyerkules bawat 

buwan

Una/ika

buwan

Ika-5 Miyerkules
Walang pagkolekta sa buwang walang ika

kuryenteng kagamitang maaaring i
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

cellphone, PHS at ibang IP phone)]
kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle (Refrigerator, Freezer, Aircon, TV {CRT, LCD, 

plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 

Araw ng pagkolekta ng basura

Distrito A
Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

Tuwing Lunes, 

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot

plastik na lalagyan at pambalot nang hindi 

sa itinalagang araw

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura

Tuwing Lunes, Huwebes

Tuwing Biyernes

4 Miyerkules bawat

buwan 

2 Miyerkules bawat 

buwan 

Una/ika-3 Miyerkules bawat 

buwan 

5 Miyerkules
Walang pagkolekta sa buwang walang ika

kuryenteng kagamitang maaaring i
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

cellphone, PHS at ibang IP phone)] 
recycle (Refrigerator, Freezer, Aircon, TV {CRT, LCD, 

plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 

Araw ng pagkolekta ng basura

Distrito A) 
Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon

Tuwing Lunes, Huwebes

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot

nang hindi 

sa itinalagang araw 

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura

Tuwing Lunes, Huwebes

Tuwing Biyernes

4 Miyerkules bawat

2 Miyerkules bawat 

3 Miyerkules bawat 

5 Miyerkules
Walang pagkolekta sa buwang walang ika

kuryenteng kagamitang maaaring i-recycle, at Di
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

recycle (Refrigerator, Freezer, Aircon, TV {CRT, LCD, 
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 

Araw ng pagkolekta ng basura

 
Maaaring magbago ang araw atbp. sa katapusan at simula ng taon 

Huwebes

Mangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supotMangyaring ilagay ang 1 uri lamang sa 1 supot 

nang hindi lalampas ng 8:00 ng 

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura

Tuwing Lunes, Huwebes

Tuwing Biyernes 

4 Miyerkules bawat

2 Miyerkules bawat 

3 Miyerkules bawat 

5 Miyerkules 
Walang pagkolekta sa buwang walang ika-5 Miyerkules

recycle, at Di-karaniwang basura, 
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao

recycle (Refrigerator, Freezer, Aircon, TV {CRT, LCD, 
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 

Araw ng pagkolekta ng basura

 

Huwebes 

 

lalampas ng 8:00 ng 

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura

Tuwing Lunes, Huwebes 

4 Miyerkules bawat 

2 Miyerkules bawat 

タガログ語版

3 Miyerkules bawat 

5 Miyerkules 

karaniwang basura, 
apply sa Sentro ng Pagtanggap para sa Malalaking Basura ng Lungsod ng Yao 

recycle (Refrigerator, Freezer, Aircon, TV {CRT, LCD, 
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 

Araw ng pagkolekta ng basura 

lalampas ng 8:00 ng 

Itapon ang ibang bagay nang hindi lalampas ng 8:30 ng umaga sa itinalagang araw 

*Ilagay sa supot na makikita ang laman, at itapon sa tabi ng nasusunog na basura 

タガログ語版 

3 Miyerkules bawat 

 

karaniwang basura, 

recycle (Refrigerator, Freezer, Aircon, TV {CRT, LCD, 
plasma}, washing machine, dryer ng damit), makipagkonsulta muna sa tindahan kung saan binili o 


