
1

指定ごみ袋……………………………………………… 2頁
可燃ごみ………………………………………………… 4頁
不燃ごみ………………………………………………… 4頁
粗大ごみ………………………………………………… 6頁
資源物…………………………………………………… 8頁
小型家電持込………………………………………… 14頁
市で処理できないごみ……………………………… 14頁

Túi rác theo quy định……………………………………………………… Trang 1
Rác cháy được……………………………………………………………… Trang 3
Rác không cháy… ………………………………………………………… Trang 3
Rác cồng kềnh……………………………………………………………… Trang 5
Rác tài nguyên… ………………………………………………………… Trang 7
Tự mang đồ điện gia dụng loại nhỏ đến nơi xử lý………………………… Trang 13
Rác không thể xử lý tại thành phố………………………………………… Trang 13

Bản tiếng 
Việt

ベトナム語版

野田市のごみの出し方 資源の出し方

Thành phố Noda 
Cách vứt rác, Cách vứt rác tài nguyên

ごみは毎日出るものです。ルールを守って豊かな環境をつくりましょう。
大切なルールブックです。見やすいところに置いてください。

Rác là những thứ mà chúng ta vứt bỏ mỗi ngày. Hãy cùng tạo ra một môi trường trong 
lành, sạch đẹp bằng cách tuân thủ theo những quy tắc đổ rác nhé. 

Đây là một tập quy tắc quan trọng. Vui lòng đặt ở những nơi có thể dễ dàng nhìn thấy. 

収集日など（収集日などを記入し、お役立てください。）

Ngày thu gom, v.v... (Vui lòng điền ngày thu gom, v.v... giúp chúng tôi nhé.)

資源回収団体（自治会名）
Tổ chức thu gom rác 

tài nguyên
(Tên Hội tự quản)

資源物

Rác tài 
nguyên

第　　曜日・第　　曜日

Thứ 　　 của tuần thứ 　　, 
Và thứ 　　 của tuần thứ 　　

可燃ごみ

Rác cháy được
　曜日・　曜日

Thứ 　　 và thứ 　　
推進員名

Tên nhân viên 
thúc đẩy

不燃ごみ

Rác không cháy
　曜日

Thứ 　　
電話番号

Số điện thoại

●ごみの処理に関すること　清掃第一課（清掃工場）　☎04-7138-1001㈹  ●資源回収に関すること　清掃計画課　☎04-7125-1111㈹
● Công việc liên quan đến xử lý rác: Ban xử lý rác số 1 (Nhà máy xử lý rác) ☎ 04-7138-1001 (Tổng đài) 
● Công việc liên quan đến thu gom rác tài nguyên: Ban kế hoạch xử lý rác ☎04-7125-1111 (Tổng đài) 
お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
* Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

この冊子は、平成29年４月１日現在の内容で作成しています。
Nội dung trong Tập sách này được biên soạn tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017.

リサイクルマスコット
ピークルくん

Linh vật tái chế 
Bé Peecle kun 

リサイクルマスコット
パークルちゃん

Linh vật tái chế 
Bé Parcle chan

★�指定ごみ袋に、
　氏名（フルネーム）を
　記入してください。
★ごみと資源の
　分別のご協力を
　お願いします。

ご協力をお願いします。
Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn.

目次Mục lục 

★ Vui lòng điền tên 
(full name) vào túi 
rác quy định. 

★Rất mong nhận được 
sự hợp tác của các 
bạn trong việc phân 
loại rác và rác tài 
nguyên.
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○ Rác cháy được (2 lần/tuần)     Có khu vực sẽ thu gom vào “thứ hai và thứ năm” và khu vực thu gom vào “thứ ba và thứ sáu”. 
○ Rác không cháy (1 lần/tuần)     Ngày thu gom sẽ khác nhau tùy vào từng khu vực, từ thứ hai đến thứ sáu. 

Vui lòng liên hệ với nhân viên thúc đẩy giảm rác thải, v.v... của khu vực lân cận. 
Chúng tôi sẽ giới thiệu nhân viên thu gom như nhân viên thúc đẩy giảm rác thải, v.v... tại địa phương khi bạn liên hệ đến Ban 
xử lý rác số 1 (☎04-7138-1001), Ban kế hoạch xử lý rác (☎04-7125-1111 (Tổng đài) hoặc ☎04-7123-1752 (Trực tiếp)). 
* Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

* Vui lòng giữ phiếu cẩn thận để không bị mất vì chúng tôi không phát hành lại phiếu đổi túi rác 
miễn phí. 

* Vui lòng đổi và sử dụng túi rác có kế hoạch, không đổi toàn bộ túi rác trong một lần. 
Túi rác đã được đổi một lần sẽ không thể đổi lại, trừ trường hợp túi bị lỗi. 

* Vui lòng chú ý vì phiếu đổi rác trong năm này chỉ được sử dụng đến ngày 31 tháng 3.

◎ Phiếu đổi túi rác quy định miễn phí 
◆ Đối với những hộ gia đình đăng ký cư trú tại thành phố 

Noda, dựa theo sổ đăng ký cư trú cơ bản ngày cuối của 
tháng 2 mỗi năm, chúng tôi sẽ gửi cho chủ hộ gia đình 
trong tháng 3 để làm phiếu sử dụng vào năm sau. 

◆ Vui lòng đổi phiếu đổi miễn phí thành túi rác quy định 
như “chuyên dùng cho rác cháy được” và “chuyên dùng 
cho rác không cháy” tại “đại lý túi rác theo quy định” (tham 
khảo trang 19 ~ trang 21). 

◎ Mua túi rác quy định 
◆ Trường hợp những người không đăng ký cư trú tại thành 

phố Noda hoặc không đủ phiếu miễn phí, vui lòng mua túi 
rác quy định tại đại lý túi rác quy định, có tốn phí. (Tham 
khảo trang 19 ~ trang 21) 

Ngày thu gom và điểm tập kết 

Số người trong hộ gia đình Kích thước của túi rác và số lượng cung cấp

1 người 20ℓ　120 túi

2 người ~ đến 4 người 30ℓ　120 túi

5 người ~ đến 7 người 40ℓ　120 túi

8 người ~ đến 10 người 40ℓ　130 túi

11 người ~ đến 13 người 40ℓ　140 túi

Từ 14 người trở lên 40ℓ　150 túi

Yêu cầu

Kích thước túi rác Tốn phí (một bộ 5 túi)

20ℓ 425 yên

30ℓ 625 yên

40ℓ 850 yên

Buộc phần giữa hai tay cầm Buộc các tay cầm lại với nhau 

Thu gom rác 

Túi rác quy định 

Hãy vứt rác trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom rác. 
Chúng tôi vẫn thu gom rác nếu ngày thu gom rác là ngày lễ. 

(Chúng tôi sẽ đăng lên bản tin thành phố Noda và trang web của thành phố Noda bằng tiếng Nhật về việc thu gom rác tạm thời vào cuối năm.) 

Cách buộc túi rác quy định 
Không được khép chặt miệng túi bằng băng 
dính, v.v... trước khi buộc phần tay cầm. 

[Mục lưu ý và hợp tác khi vứt rác]
● Vui lòng cho vào túi rác quy định chuyên dùng. 
● Vui lòng điền họ và tên (full name) vào túi rác quy định. 
● Vui lòng không vứt rác tại những điểm tập kết của khu vực khác. 
● Vui lòng vứt rác sao cho có thể thấy được bên trong túi rác quy định. 

* Vui lòng gói rác nhà bếp, đồ dùng vệ sinh, v.v... vào giấy báo hoặc 
cho vào túi mua hàng, v.v... có kích thước cần thiết nhỏ nhất 

* Chúng tôi sẽ không thu gom những túi rác quy định mà không thể 
kiểm tra ở bên trong túi. 

● Vui lòng buộc chặt miệng túi rác quy định như trong hình. 

◎ Trường hợp không vứt rác theo hướng dẫn được ghi trên tập sách này, chúng tôi sẽ xem 
đây là rác vi phạm và không thu gom. 
Trường hợp rác vi phạm không được thu gom 
◆ Vui lòng sửa chữa mục vi phạm đã được kiểm tra trên nhãn dán màu vàng của túi rác vi phạm, đánh dấu x to lên 

trên nhãn dán, và đặt lại nơi vứt rác. 
◆ Thay đổi bằng túi rác quy định mới, không cần gỡ lớp nhãn dán. Nếu việc sửa chữa vi phạm đã được xác nhận, 

chúng tôi sẽ thu gom rác. 
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○可燃ごみ（週２回）	 	『月曜日・木曜日』の地域と『火曜日・金曜日』の地域があります。
○不燃ごみ（週１回）	 月曜日から金曜日まで地域により曜日が異なります。
ご近所の方か地域の廃棄物減量等推進員にお問い合わせください。

清掃第一課（☎04-7138-1001）・清掃計画課（☎04-7125-1111（代表）または☎04-7123-1752（直通））に
お問い合わせいただければ、地域の廃棄物減量等推進員を紹介します。
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。

※…無料引換券は再発行できませんので、なくさないように注意してください。
※ごみ袋は一度に全部引き換えず、計画的に引き換えて使用してください。
　一度引き換えたごみ袋は、不良品を除き、お取り換えすることはできません。
※その年度の引換券は、３月31日までしか使用できませんので注意してください。

 ◎指定ごみ袋無料引換券
◆野田市に住民登録をしている世帯には、毎年２月末
日の住民基本台帳を基に、翌年度分として世帯主宛
に３月中に発送します。
◆無料引換券は、『指定ごみ袋取扱店』（20頁〜 22頁
参照）で『可燃ごみ専用』か『不燃ごみ専用』の指定ご
み袋に引き換えてください。

◎指定ごみ袋の購入
◆…野田市に住民登録をしていない方や無料分では足らなくなった
場合は、指定ごみ袋取扱店で、有料で指定ごみ袋を購入してくだ
さい。（20頁〜 22頁参照）

世帯の人数 ごみ袋の容量と配布枚数
1人 20ℓ　120枚

2人〜 4人まで 30ℓ　120枚
5人〜 7人まで 40ℓ　120枚
8人〜 10人まで 40ℓ　130枚
11人〜 13人まで 40ℓ　140枚
14人以上 40ℓ　150枚

お願い

ごみ袋の容量 有料分（5枚セット）
20ℓ 425円
30ℓ 625円
40ℓ 850円

取っ手の間の部分を縛る 取っ手自体で縛る

ごみの収集

指定ごみ袋

収集日当日の朝、午前８時30分までに出しましょう。
収集日が祝日にあたっても収集します。

（年末の臨時収集は、日本語で市報のだや野田市ホームページに掲載します。）

収集日・集積所

指定ごみ袋の縛り方
取っ手で縛る前に袋の口をテープなど
でふさぐことは禁止です。

【ごみを出すときのご協力と注意事項】
●必ず専用の指定ごみ袋に入れてください。
●指定ごみ袋には、必ず氏名（フルネーム）を記入してください。
●他の地区のごみ集積所には出さないでください。
●指定ごみ袋の中身は見えるようにしてください。
　※…生ごみや衛生用品などは、最小限のレジ袋等に入れるか、新聞紙に包んで
出してください

　※…指定ごみ袋の中身を、確認できないものは収集しません。
●指定ごみ袋の口は、図のように縛ってください。

◎	本冊子に記載のとおりにごみを出さない場合は、違反ごみとして収集しません。
　違反ごみとして収集されなかった場合
　◆…違反ごみは、黄色いシールにチェックされた違反項目を直して、シールの上に大きく×印をつけて、出し直してください。
　◆…新しい指定ごみ袋に入れ替えたり、シールをはがす必要はありません。違反が直されていることが確認できれば収集します。
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Giấy vụn
(Loại không phải rác tài nguyên)

Khăn giấy và giấy cảm 
nhiệt, v.v…

Khăn giấy

Các loại đồ nhựa
(Chai đựng dầu gội đầu và hộp 

đựng cơm, v.v...)

Sản phẩm cao su
(Giày boot và găng tay cao su, v.v...)

Các túi nhựa vinyl và màng bọc
(Túi mua hàng và bọc bánh kẹo, v.v...)

Chất cách nhiệt và gói 
hút ẩm

Các loại thủy tinh
(Tấm kính và ly, v.v...)

Đối với những tấm kính đã bị vỡ, v.v..., vui 
lòng bỏ vào thùng các tông, v.v... và ghi 
chú rõ ràng với nội dung “ガラス” (bên 
trong có thủy tinh), v.v...

Sản phẩm đồ điện gia dụng loại nhỏ
(Máy sấy tóc và radio loại nhỏ, v.v...)

Bình sữa em bé

Các loại khay và hộp
(Khay trắng đựng thịt cá và 

hộp đựng trứng, v.v...)

Các loại sành sứ
(Chén, ly uống trà, nồi đất, 

chậu cây, v.v...)

Đồ gia dụng loại nhỏ
(Bút bi, ống hút, băng 

cat-set, đĩa CD, DVD, v.v...)

Khác
(Thùng xốp, nắp chai nhựa PET, v.v...)

Giày

* Trong số các sản phẩm đồ điện gia dụng 
loại nhỏ, sẽ có những sản phẩm là đối 
tượng thu gom và mang đến đồ điện gia 
dụng loại nhỏ.Vui lòng tham khảo trang 
13 để biết thêm thông tin chi tiết.

Thu gom khay đựng thức ăn (màu trắng và có màu) ngay 
tại cửa hàng hợp tác giảm lượng rác.Vui lòng tham khảo 
trang 15 ~ trang 17 để biết thêm thông tin chi tiết.

* Thu gom nắp chai nhựa PET ngay tại cửa 
hàng hợp tác giảm lượng rác.Vui lòng 
tham khảo trang 15 ~ trang 17 để biết 
thêm thông tin chi tiết.

Rác cháy được 

Thu gom 2 lần/tuần. Vui lòng cho vào túi rác quy định “chuyên dùng cho rác cháy được” và vứt. 
* Rác nguyên liệu thiên nhiên hoặc rác có phần lớn nguyên liệu thiên nhiên 

Rác nhà bếp và vỏ sò

Đối với rác nhà bếp, vui 
lòng để ráo nước.

Vải rách
(Loại không phải rác tài nguyên)

Dầu ăn đã qua sử dụng

Vui lòng đổ dầu ăn thấm vào giấy 
báo, v.v... hoặc sử dụng chất làm 
đông được bán trên thị trường.

Quần áo lót, đồ lót, vớ, đồ ngủ

Đồ dùng vệ sinh
(Tã giấy, v.v…)

Vui lòng vứt sau khi đã loại 
bỏ các chất bẩn.

Giấy lót vệ sinh cho thú cưng và 
cát vệ sinh đã qua sử dụng, v.v...

Hình ảnh

Gỗ vụn
(Đũa waribashi và miếng gỗ, v.v...)

Sản phẩm da thuộc
(Bao tay và ví đựng danh 

thiếp, v.v...)

Cành bị tỉa, lá rụng, cỏ 
và rễ cây dưới 40ℓ

 (bỏ hết đất và có đường 
kính từ 30cm trở xuống)

Vui lòng cho vào túi rác quy định và 
vứt. (Tối đa 1 túi cho 1 hộ gia đình)

Giấy và hộp có mùi
(Xà phòng và nhang, v.v...)

Rác không cháy 

Thu gom 1 lần/tuần. Vui lòng cho vào túi rác quy định “chuyên dùng cho rác không cháy” và vứt. 
* Rác không phải là rác tài nguyên, rác nguyên liệu nhân tạo hoặc rác có phần lớn nguyên liệu nhân tạo 

◀︎Chữ màu đỏ 
trên túi rác là 
chuyên dùng 
cho rác cháy 
được.

◀︎Chữ màu 
xanh dương 
in trên túi rác 
là chuyên 
dùng cho rác 
không cháy. 

Đối với các loại sành sứ, v.v... đã bị vỡ, vui 
lòng bỏ vào thùng các tông, v.v... và ghi 
chú rõ ràng với nội dung “とうじき” (bên 
trong có sành sứ), v.v...

●Có trường hợp được phân loại là rác cồng kềnh tùy theo độ lớn của rác. Chi tiết vui lòng xem trang 5.

●Có trường hợp được phân loại là rác cồng kềnh tùy theo độ lớn của rác. Chi tiết vui lòng xem trang 5.
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ティッシュペーパー

プラスチック類
（シャンプー容器・弁当容器など）

ゴム製品
（長靴・ゴム手袋など）

ビニール・ラップ類
（レジ袋・菓子袋など）

保冷剤・乾燥剤

ガラス類
（板ガラス・コップなど）

割れた板ガラスなどは、ダン
ボールなどで包んで「ガラス在
中」などと明記してください。

小型家電製品
（ドライヤー・小型ラジオなど）

哺乳びん

トレイ・パック類
（肉魚の白色トレイ・

卵のパックなど）

陶磁器類
（茶わん・湯飲み・土鍋・

植木鉢など） 　　　　　

小型家庭雑貨
（ボールペン・ストロー・
カ セ ッ ト テ ー プ・CD・
DVDなど）

その他
（発泡スチロール・

ペットボトルキャップなど）

く　つ

※小型家電製品の中には、小型家電持
込回収の対象になるものがあります。
詳細は14頁を参照してください。

※トレイ（白色と色つき）はごみ減量協
力店でも回収しています。詳細は16頁
〜 18頁を参照してください。

※ペットボトルキャップはごみ減量協
力店でも回収しています。詳細は16頁
〜 18頁を参照してください。

可燃ごみ
収集は週２回。「可燃ごみ専用」の指定ごみ袋に入れてお出しください。
※天然素材のもの又は概ね天然素材のもの

生ごみ・貝殻

生ごみは十分に水切りをしてく
ださい。

ぼろ布
（資源にならないもの）

廃食用油

新聞紙などに油を染み込ませる
か、市販の凝固剤を使用してく
ださい。

肌着・下着・靴下・パジャマ

紙くず
（資源にならないもの）

ティッシュペーパーや感熱紙
など　　　　　　　　　　　

衛生用品
（紙おむつなど）

汚物を取り除いてからお出しく
ださい。

ペット用トイレシート
・使用済みトイレ砂など

写　真

木くず
（割りばし・木片など）

本革製品
（手ぶくろや名刺入れなど）

40ℓに満たない
 剪定枝・落ち葉・草・
樹木の根（土を落として、直
径30cm以内にする） 　　　

指定ごみ袋に入れてお出しくだ
さい。（１世帯１袋まで）

においのついた、紙・箱
（石鹸や線香等）

不燃ごみ
収集は週１回。「不燃ごみ専用」の指定ごみ袋に入れてお出しください。
※人工的素材のもの又は概ね人工的素材のもので資源にならないもの

◀︎ごみ袋に赤文
字が可燃ごみ
専用です。

◀︎ごみ袋に青文
字が不燃ごみ
専用です。

割れた陶磁器などはダンボー
ルなどで包んで「陶磁器在中」
などと明記してください。

●ごみの大きさによっては、粗大ごみとなる場合があります。 詳細は6頁をご覧ください。

●ごみの大きさによっては、粗大ごみとなる場合があります。 詳細は6頁をご覧ください。
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Nơi bán phiếu xử lý rác cồng kềnh 
Ban kế hoạch xử lý rác tại Tòa thị chính, văn phòng chi nhánh phía Nam và phía Bắc (bên trong trung tâm cộng 
đồng), văn phòng chi nhánh trung tâm (bên trong sảnh Keyaki), các trung tâm cộng đồng, chi nhánh ở 
Sekiyado, Ban xử lý rác số 1, cửa hàng ở mỗi thành phố (tham khảo trang 19 ~ trang 21) 

金540円
金540円

Rác cồng kềnh (rác cháy được và rác không cháy) 

Tiêu chuẩn của rác cồng kềnh 
Rác có chiều dài 1 cạnh từ 40cm trở lên, hoặc rác có tổng 3 cạnh (dọc + ngang + cao) từ 90cm trở lên 

◆ Cho dù rác có bị cuộn tròn, hay bị gập lại khi cho vào túi rác quy định, nhưng nếu đáp ứng tiêu chuẩn trên thì 
cũng được xem là rác cồng kềnh. 

Thu gom tại từng hộ gia đình theo như đăng ký qua điện thoại.
① Đăng ký

◆ Vui lòng đăng ký qua điện thoại. 
Ban xử lý rác số 1 (☎04-7138-1001) 
* Vui lòng đăng ký bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng 

Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

② Mua “phiếu xử lý rác cồng kềnh” (1 phiếu 540 yên) 
◆ Vui lòng mua phiếu xử lý giống hình bên phải. 

③ Liên lạc về ngày thu gom
◆ Có thể liên lạc qua điện thoại về ngày thu gom. 

④ Thu gom
◆ Vui lòng dán “phiếu xử lý rác cồng kềnh” đã ghi tên lên rác cồng kềnh, 

và vứt ở lối vào (trường hợp nhà ở tập trung thì ở chỗ trống dùng 
chung ở tầng 1) trước 8 giờ 30 phút sáng ngày thu gom rác theo quy định. Chúng tôi sẽ thu gom rác đến chiều tối. 

■ Ví dụ về những đồ vật được xem là rác cồng kềnh
* Vui lòng vứt rác có thành phần kim loại từ 90% trở lên vào thu gom rác tài nguyên. 
* Trong số các ví dụ về đồ vật dưới đây sẽ có những đồ vật là đối tượng thu gom và mang đến đồ điện gia dụng loại nhỏ. 

1. Rèm xếp
2. Loa
3. Hộp đựng quần áo
4. Ghế
5. Thảm trải sàn
6. Máy tạo độ ẩm trong không khí
7. Kệ đứng nhiều màu 
8. Thùng giữ nhiệt
9. Gậy đánh golf (từ 3 cây trở lên)

* Từ 2 cây trở xuống là rác không 
cháy

10. Bộ gậy đánh golf (gồm túi đựng)
11. Bàn thấp
12. Gối zabuton (1 bộ từ 5 cái trở lên)

13. Thảm trải sàn nhỏ
14. Các loại kệ sách và phòng sách
15. Máy rửa chén bát có sấy
16. Tủ chén
17. Nồi cơm điện (nồi nấu bên trong là 

rác tài nguyên)
18. Dàn âm thanh
19. Máy hút bụi
20. Ghế sofa
21. Bàn ăn
22. Kệ tivi
23. Thảm điện
24. Lò sưởi bằng điện
25. Thang (Thang gỗ) 

26. Chăn nệm (mền, ga giường)
27. Giường (giường hai tầng cũng xem 

là 1 cái)
28. Xe đẩy trẻ con
29. Cuộn ống dẫn nước
30. Ấm nước
31. Kệ sách
32. Các loại thảm chùi chân
33. Nệm
34. Kệ
35. Tủ để đồ điện gia dụng nhà bếp
36. Xe goòng

■ Những đồ vật không phải là rác cồng kềnh cho dù đáp ứng tiêu chuẩn
Dù, cây gậy, máy bơm hơi bằng tay, gậy đánh golf (2 cây trở xuống), gậy trượt tuyết, cần câu, bình nhựa đựng dầu hỏa 
(tối đa 20 lít), chổi, vòi cấp nước - tưới nước, cây lau nhà, bơm điện dùng cho dầu hỏa, cặp chống gù lưng, thanh phơi 
đồ (nếu làm bằng kim loại sẽ thuộc loại rác tài nguyên) 
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粗大ごみ処理券購入場所
　市役所清掃計画課、南・北出張所（コミュニティセンター内）、中央出張所（欅のホール内）、各公民館、関
宿支所、清掃第一課、市内各店舗（20頁〜 22頁参照）

金540円
金540円

粗大ごみ （可燃・不燃）

粗大ごみの基準
１辺が40cm以上の物、または３辺（縦＋横＋高さ）の合計が90cm以上の物

◆丸めたり、折りたたんだりして指定ごみ袋に入っても、基準を満たす場合は粗大ごみになります。

電話での申し込みによる戸別回収です。
①申し込み
◆電話で申し込んでください。
清掃第一課（☎04-7138-1001）
※申込は日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方
にお願いしてください。

②『粗大ごみ処理券』の購入（1枚540円）
◆右の図の処理券を購入してください。

③回収日の連絡
◆回収日の電話連絡があります。

④回収
◆粗大ごみに記名した『粗大ごみ処理券』を貼って、指定された回収
日の朝、午前８時30分までに玄関先（集合住宅の場合は１階の共
用スペース）に出してください。夕方までには回収します。

■粗大ごみとする品目例
※９割以上金属でできている物は資源回収にお出しください。
※…品目例の中には、小型家電の持込回収の対象になるものがあります。

1…アコーディオンカーテン
2…アンプ
3…衣装ケース
4…椅子
5…カーペット
6…加湿器
7…カラーボックス
8…クーラーボックス
9…ゴルフクラブ（3本以上）
※2本以下は不燃ごみ

10…ゴルフセット（バッグ共）
11…座卓
12…座布団(5枚までごとに1点）

13…じゅうたん
14…書棚・書庫類
15…食器洗い乾燥機
16…食器棚
17…炊飯器（内釜は資源）
18…ステレオセット
19…掃除機
20…ソファー
21…テーブル
22…テレビ台
23…電気カーペット
24…電気ストーブ
25…はしご（木製）

26…布団（掛け、敷き別）
27…ベッド（二段ベッドも1点）
28…ベビーカー
29…ホースリール
30…ポット
31…本棚
32…マット類
33…マットレス
34…ラック
35…レンジ台
36…ワゴン

■基準にかかわらず粗大ごみとしない品目例

傘、杖、空気入れ、ゴルフクラブ（2本以内）、スキーのストックのみ、釣竿、灯油用ポリ容器（20ℓまで）、ほう
き、給水・散水用ホース、モップ、灯油用電動ポンプ、ランドセル、つっぱり棒（金属製は資源）
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[Tự mang rác cháy được, rác không cháy và rác cồng kềnh (rác cháy được và rác không cháy) đến nơi xử lý]
◆ Có thể tự mình mang đến nhà máy xử lý rác, và trung tâm tái chế 

　

* Vui lòng tham khảo bản đồ hướng dẫn trang 23 để biết địa điểm cơ sở 

Điểm mang rác đến
Phân loại Nhà máy xử lý rác Trung tâm tái chế

Rác cháy được ○ ×
Rác cồng kềnh cháy được ○ ×

Rác không cháy × ○
Rác cồng kềnh không cháy × ○

[Liên hệ] Ban xử lý rác số 1 ☎04-7138-1001 　　Trung tâm tái chế  ☎04-7126-0405 
* Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

○ Thời gian tiếp nhận và lệ phí khi mang đến nhà máy xử lý rác, và trung tâm tái chế 
[Thời gian tiếp nhận] 
Từ thứ hai đến thứ sáu (gồm ngày lễ): từ 8 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ chiều 
* Không thể mang đến vào thứ bảy, chủ nhật, và ngày tết. 

[Lệ phí khi mang đến] 
・Hộ gia đình bình thường　　　　　　135 yên/tối đa là 10kg (chưa tính thuế) 

○ = Có thể mang đến, × = không thể mang đến

Thu gom rác tài nguyên

Thu gom rác tài nguyên theo tập thể
Tại thành phố Noda, các tổ chức cộng đồng như Hội tự quản, v.v... sẽ là tổ chức chính tiến hành "thu gom rác tài 
nguyên theo tập thể" với các nội dung sau đây. 

○ Tiến hành thu gom định kỳ 1 lần hoặc 2 lần/tháng. 
○ Vào ngày thu gom rác, vui lòng vứt rác trước 8 giờ 30 phút sáng. 
○ Mọi người sử dụng điểm tập kết rác thay phiên nhau tiến hành xác nhận việc chuẩn bị, bảo quản, phân loại túi và 

túi đựng thu gom rác tài nguyên. Hơn nữa, vì thu gom theo từng loại rác tài nguyên nên vui lòng sắp xếp kho 
chứa rác tài nguyên và cùng hợp tác để có thể thu gom rác một cách suôn sẻ. 

○ Mọi người sử dụng điểm tập kết rác cần quản lý điểm tập kết rác (quét dọn, v.v...) 
○ Chúng tôi vẫn thực hiện đúng như quy định dù ngày thu gom rơi vào ngày nghỉ hay ngày có thời tiết xấu. 

* Vui lòng liên hệ nhân viên thúc đẩy giảm rác thải của địa phương hoặc khu vực lân cận 
về điểm tập kết rác, ngày thu gom, thời gian bắt đầu, hay trách nhiệm thực hiện, v.v... 

(Có trường hợp điểm tập kết rác cháy được, rác không cháy và điểm tập kết rác tài nguyên là hai địa điểm khác nhau.) 
* Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

■Giấy 

①         Hộp giấy dùng đựng đồ uống (hộp giấy như hộp sữa, hộp đựng nước trái cây, v.v...) 

Vui lòng phân loại ra 4 loại giấy, lần lượt cột lại bằng dây theo hình chữ thập trước khi vứt. 

◆ Giấy tái chế (giấy có mặt trong màu nâu) hay hộp giấy tráng nhôm như hộp rượu,v.v...là những hộp giấy có thể sử 
dụng được ➡ rác cháy được 

◆ Vòi chai và nắp chai nhựa đã được tháo ra ➡ rác không cháy 
* Vẫn thu gom dù có cửa hàng hợp tác làm giảm lượng rác 

(tham khảo trang 15 ~ trang 17) 

水でよくすすいで切り開き、乾燥させてからお出しください。

（例）

Vui lòng rạch hộp giấy ra, rửa sạch bằng nước và hong khô trước khi vứt. 

(Ví dụ)
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【可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ（可燃・不燃）の持込】
◆自分で清掃工場、リサイクルセンターへ持ち込むことができます。

　

　※施設の場所については23頁の案内図を参照してください。

ごみの持ち込み先
種　　別 清掃工場 リサイクルセンター

可燃ごみ ○ ×
可燃粗大ごみ ○ ×
不燃ごみ × ○
不燃粗大ごみ × ○

【問い合わせ】　清掃第一課　☎04-7138-1001・リサイクルセンター　☎04-7126-0405
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。

　○清掃工場、リサイクルセンターへの搬入受付時間及び持込手数料
　　【搬入受付時間】
　　　月曜日から金曜日（祝日含む）：午前８時３０分から午後４時まで
　　　※土曜日・日曜日・年末年始は持ち込みできません。
　　【持込手数料】
　　　・一 般 家 庭　　　　　　　　　10kgまでごとに135円（税別）

○＝持ち込み可、×＝持ち込み不可

資源物の回収
集団資源回収
　野田市では自治会などの公共的団体が主となり、次のような内容で「集団資源回収」を実施しています。

○回収は、月１回または２回、定期的に実施しています。
○収集日の朝、午前８時30分までにお出しください。
○集積所を利用する皆さんが当番により、資源回収容器や袋の準備・保管、分別の確認などを行います。
また、資源物ごとに収集しますので、資源物の置き場を整理してスムーズな回収ができるようにご協
力ください。
○集積所の管理（清掃など）は、集積所を利用する皆さんで行います。
○回収日が祝日や悪天候の場合でも、原則として実施します。

※集積所、回収日、開始時間、当番などについては、
ご近所の方か地域の廃棄物減量等推進員にお尋ねください。

（資源物の集積所と可燃ごみ・不燃ごみの集積所とは場所が異なる場合があります。）
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。

■紙類

①　　飲料用紙パック（牛乳・ジュースなどの紙パック）

４種類に分けて、それぞれひもで十文字に縛ってお出しください。

◆再生紙（内側が茶色のもの）やお酒などのアルミが使われている紙パック➡可燃ごみ
◆取り除いたプラスチック製のキャップや注ぎ口➡不燃ごみ
※ごみ減量協力店でも回収しています（16頁〜 18頁参照）

水でよくすすいで切り開き、乾燥させてからお出しください。

（例）



9

◆ Vui lòng bỏ giấy đã hủy bằng máy hủy tài liệu vào túi nhựa vinyl trong suốt hoặc nửa trong suốt, và buộc miệng túi lại 
trước khi vứt. ➡ Rác cháy được (tương ứng với rác cồng kềnh tùy theo độ lớn)

◆ Các loại giấy sau đây không phải là rác tài nguyên dù có dán ký hiệu giấy ….  ➡ Rác cháy được 

×… Hộp giấy được sử dụng để bảo quản trứng hay trái cây, v.v... (khuôn bằng bột giấy) 

×… Hộp đựng bằng giấy tẩm mùi như chất tẩy rửa, xà phòng, nhang, v.v... 

×… Giấy đã gia công phủ nhựa vinyl, giấy nến (wax paper) hoặc giấy phủ ánh vàng, bạc

×Loại không được vứt 
Quần áo lót, đồ lót, vớ, bộ đồ lặn, đồ ngủ, áo gió, v.v... 
Quần áo bị bẩn (đặc biệt là bẩn do dầu mỡ) và bị thủng, v.v... 
Quần áo có nhồi gòn

○ Loại có thể vứt 
Áo sơ mi, quần, váy, áo nỉ, áo len, áo choàng, áo khoác jumper (có 
thể có bông), áo khoác lông vũ, quần jean, áo vét, com-lê, áo 
khoác, áo khoác da, quần da, v.v... 

◆ Không cần tháo bỏ cúc, khóa kéo. 
◆ Vui lòng gấp gọn, rồi cột lại bằng dây theo hình chữ thập trước khi vứt. 

■ Quần áo 

× Loại không được vứt 
Chăn (gồm chăn lông vũ), chăn điện, đệm dùng cho bàn sưởi kotatsu, 
thảm, tấm vải, vải đã cắt và vải dư, ga giường bằng lông, đệm mỏng 
trải giường, các loại thảm chùi chân (thảm trong nhà vệ sinh, thảm 
nhà tắm, thảm ở lối vào) v.v... 

○ Loại có thể vứt 
Rèm cửa (gồm vải ren), chăn, chăn bông mỏng (ngoại trừ loại có nhồi 
gòn bên trong và chần bông), ga trải giường, khăn tắm, v.v... 
◆ Vui lòng gấp gọn, rồi cột lại bằng dây theo hình chữ thập trước khi vứt. 

○ Loại có thể vứt 
Lọ mỹ phẩm 
(Vui lòng phân loại màu trước khi vứt)

× Loại không được vứt 
Chai màu trắng đục 
Thủy tinh chịu nhiệt, v.v... 
➡Rác không cháy

■ Chai thủy tinh 
Vui lòng phân loại theo hình thức chai 1,8 lít, chai bia, không màu, màu nâu, và các màu khác, và bỏ 
vào từng túi đựng thu gom. 
◆ Chai thủy tinh sẽ được nghiền vụn, và đem tái chế, nên vui lòng vứt cả những chai đã bị vỡ. 
◆ Vui lòng tháo nắp chai, và rửa sạch bằng nước trước khi vứt. 

(Những loại chai đã chứa dầu, vui lòng không rửa sạch bằng nước mà để nguyên trước khi vứt) 

■ Vải 

③        Thùng các-tông
◆ Vui lòng loại bỏ các vật bằng kim loại, mở thùng và làm bẹp. 

④ Giấy báo
◆ Vui lòng vứt cùng tời rơi kẹp trong giấy báo. 

Khi vải và quần áo bị ẩm ướt, nấm mốc 
sẽ phát triển trong thời gian bảo quản 
nên không thể đem tái chế được. 
Khi trời mưa hay vào ngày được dự 
báo sẽ có mưa, vui lòng bỏ vào túi 
nhựa vinyl trong suốt hay nửa trong 
suốt trước khi vứt hoặc vứt vào nhóm 
thu gom rác tài nguyên cho lần sau. 

Hộp khăn giấy (làm bẹp hộp khăn 
giấy, bỏ đi phần nhựa vinyl) 

Phong bì (bỏ đi phần 
nhựa vinyl)

Vui lòng cho danh 
thiếp, bưu thiếp, 
v.v... vào túi giấy 

② Giấy tái chế
Sách, tạp chí, từ điển bách khoa, v.v…: vui lòng buộc lại theo hình 
chữ thập rồi vứt.
Giấy gói, túi giấy, danh thiếp, giấy dùng cho phô tô, v.v…: vui 
lòng bỏ vào túi giấy và đóng kín miệng túi. 
⇨ Khi đóng kín miệng túi giấy có thể dùng đồ bấm nhưng không 

được dùng băng keo.
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◆…シュレッダーされた紙は、透明または半透明のビニール袋に入れて口を縛って出してください。

➡可燃ごみ （大きさによっては粗大ごみに該当します。）
◆次の紙類は、 マークがついていても資源物になりません。➡可燃ごみ
　×…たまごや果物などの保護のため使用されている紙製の容器（パルプモールド）
　×洗剤、石鹸、線香などの匂いのついた紙製の容器
　×ビニール加工や、ワックスのついたもの、あるいは金、銀に加工された紙

×出せないもの
　肌着、下着、靴下、ウェットスーツ、パジャマ、ウインドブレーカーなど
　汚れ（特に油汚れ）や穴のあいたものなど
　綿の入った衣類

○出せるもの
　…シャツ、ズボン、スカート、トレーナー、セーター、コート、ジャンパー
（綿入り可）、ダウンジャケット、ジーパン、スーツ、背広、ジャケット、
革ジャン、革パンツなど
◆…ボタン・ファスナーは取り外す必要はありません。
◆…折りたたんでひもで十文字に縛ってお出しください。

■衣類

× 出せないもの
布団（羽毛も含む）、電気毛布、こたつ敷き、カーペット、反物、断裁してある
布やハギレ、ボアシーツ、敷パッド、マット類（トイレマット、バスマット、
玄関マット）など

○出せるもの
カーテン（レース含む）、毛布、タオルケット（※中に綿が入っているものやキル
ティング加工されているものを除く）、シーツ、バスタオルなど
◆折りたたんでひもで十文字に縛ってお出しください。

○出せるもの
化粧品のびん
（色分けして出してください。）

×出せないもの
乳白色のびん
耐熱ガラスなど
➡不燃ごみ

■ガラスびん
一升びん、ビールびん、無色、茶色、その他の色に分別して、それぞれの回収容器へ入れてください。
◆…ガラスびんは粉砕処理し、リサイクルしますので、割れていてもお出しください。
◆キャップをはずして、水ですすいでお出しください。
　（油の入っていたびんは、水ですすがずにそのままお出しください。）

■布

③　　段ボール
◆金具類は取り除き、開いてつぶしてください。

④新聞紙
◆折込チラシも一緒にお出しください。

衣類や布は、濡れると保管している間
にカビが生えてしまいリサイクルでき
なくなります。
雨天時や雨が予想される日は、透明ま
たは半透明なビニール袋に入れて出す
か、次回の資源回収にお出しください。

ティッシュの箱（箱はつぶす、
ビニールは取り除く）

封筒（ビニールは取り除く） 名刺・はがきなどは
紙袋に入れてください

②雑紙
本・雑誌・百科辞典など…ひもで十文字に縛ってお出しください。
包装紙・紙袋・名刺・ハガキ・コピー用紙など…紙袋に入れて
口を閉じてください。
⇨紙袋の口を閉じる時はホチキスの利用は可能ですが、ガムテー
プ等の使用は不可です。
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【Danh mục cần đặc biệt lưu ý】

Đập bẹp 

■ Đồ kim loại 

Lò vi sóng

Xe đạp, xe đẩy hàng

Bình xịt

Máy sưởi dùng dầu hỏa
Quạt sưởi (ga, dầu hỏa)

Máy sưởi hơi nóng

Lon rỗng
(Lon nhôm, thép)

Kim loại nhỏ
(Ghim, đinh, v.v...)

Thùng sơn, thùng dầu

Những đồ vật to chẳng 
hạn như tủ chứa đồ chất 

liệu thép, v.v...

Không được tháo rời cánh 
cửa.

Dán giấy có chữ “しげん” (Rác 
tài nguyên). Tháo rời các phụ 
kiện.

Sau khi đã sử dụng hết, vui 
lòng đục lỗ và xì hết khí.

Dầu hỏa phải được dùng hết.

Rửa sạch và không được đập 
bẹp.

Bỏ vào thùng rỗng, v.v...

Sau khi sử dụng hết, không 
được rửa sạch.

Gom lại theo kích cỡ, trọng 
lượng mà một người lớn có 
thể mang.

◆ Những đồ vật là rác tài nguyên như đồ kim loại hoặc đồ khó nhận định 
Vui lòng vứt vào nhóm thu gom rác tài nguyên. Những đồ vật mà cơ sở thu gom rác nhận định không phải là rác tài 
nguyên và để lại sẽ được dán nhãn dán màu vàng. Vui lòng vứt lại vào nhóm rác cồng kềnh hoặc rác không cháy 
tương ứng với từng kích cỡ và chất liệu. 

■ Chai nhựa PET 
○ Chai nhựa PET thuộc đối tượng thu gom 
Các loại chai nhựa PET dùng cho đồ uống, nước tương, rượu, nước sốt mì Mentsuyu, gia vị mirin, dấm ăn, dấm gia vị, 
gia vị không dầu hoặc chai gia vị 

× Vật không thể thu gom 
Các loại đồ đựng bằng nhựa như chai nước sốt, chai nước sốt thịt nướng, chai dầu ăn, chai chất tẩy rửa, chai dầu gội 
đầu, v.v..., các đồ đựng bằng nhựa có màu hoặc màu trắng đục, đồ đựng bằng nhựa gia vị và nước sốt chứa thành 
phần dầu
➡dù có dán ký hiệu chai nhựa PET cũng là rác không cháy

* Vẫn tiến hành thu gom dù có cửa hàng hợp tác làm giảm lượng rác. (Tham khảo trang 15 ~ trang 17) 
◆ Vui lòng rửa sạch bên trong chai bằng nước. 
◆ Vui lòng tháo rời nắp chai. Nắp chai là rác không cháy 
◆ Không cần phải bóc nhãn. (Trường hợp vứt tại cửa hàng hợp tác làm giảm lượng rác, 

vui lòng làm theo chỉ thị của cửa hàng) 
◆ Vui lòng đập bẹp chai trước khi vứt. 

◆ Ấm đun nước, nồi, nồi đun nước, thép tấm mạ kẽm, lò nướng điện, bếp ga, sắt vụn, sản phẩm không gỉ, sản phẩm 
bằng đồng, v.v... 

◆ Nếu đồ vật có chứa từ 90% thành phần kim loại trở lên, thì bỏ vào nhóm rác tài nguyên.
* Đối với lon nhôm, vẫn tiến hành thu gom dù có cửa hàng hợp tác làm giảm lượng rác. (Tham khảo trang 15 ~ trang 17)
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【特に注意する品目】

つぶす

■金属類

電子レンジ

自転車・台車

スプレー缶

石油ストーブ
（ガス・石油）ファンヒーター

温風ヒーター

空き缶
（アルミ・スチール缶）

細かな金属
（針・釘など）

塗料・油の缶

スチール製の物置
などの大きな物

前扉ははずさない。

『資源』と張り紙をする。
付属品を外す。

使い切ってから穴を空
け、必ずガス抜きをする。

灯油は使い切る。

すすいで、つぶさない。

空き缶などに入れる。

使い切って、すすがない。

大人一人が持てる重さ・
大きさにまとめる。

◆金属類として資源物となるか判断しにくい物

資源回収に出してください。もし、回収業者が資源物にならないと判断し取り残した物は黄色ステッカーが貼られます。
素材や大きさに応じて、粗大ごみか不燃ごみとして出し直してください。

■ペットボトル
○回収の対象となるペットボトル
飲料用、しょうゆ、酒、めんつゆ、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシングや調味料の
ペットボトル

×回収できないもの
ソース、焼肉のたれ、食用油、洗剤、シャンプーなどのプラスチック容器、乳白色や色つきのプラスチック
容器、オイル成分を含むドレッシングや調味料のプラスチック容器
➡ペットマークがあっても不燃ごみ
※ごみ減量協力店でも回収しています。（16頁〜 18頁参照）
◆中を水ですすいでください。
◆キャップをはずしてください。キャップは不燃ごみ
◆ラベルは、はがす必要はありません。（ごみ減量協力店に出す場合は店の指示に
従ってください）

◆つぶしてお出しください。

◆やかん、なべ、釜、金属トタン板、トースター、ガステーブル、鉄くず、ステンレスや銅製品など
◆９割以上金属でできていれば、資源物になります。
※アルミ缶はごみ減量協力店でも回収しています。（16頁〜 18頁参照）
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○ Mục lưu ý 
○ Vui lòng phân loại thành từng loại trước khi chuyển vào. 
○ Không thể chuyển rác ngoài thời gian chuyển trong ngày lập. 
○ Không thể tiếp nhận rác cháy được, rác không cháy, rác cồng kềnh. 
○ Vui lòng không mang túi, hộp, v.v... đựng rác về. 

Giấy Chai thủy tinh Quần áo, các loại vải Lon rỗng, đồ kim loại Chai nhựa PET

○ Cách mang đến: ngày lập, thời gian lập, và địa điểm cũng giống như điểm 
tập kết rác tài nguyên tạm thời. 

○ Những vật không thuộc đối tượng 
○ Trừ một số thiết bị nhất định dùng cho gia đình (ti vi, máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo) 
○ Rác cồng kềnh...đồ điện gia dụng cỡ lớn như ghế mát-xa, đàn organ điện kiểu thẳng đứng, v.v... (xem chi tiết cách xử lý tại trang 5) 
* Máy vi tính gia đình cũng thuộc đối tượng. 

Thu gom mang đến đồ điện gia dụng loại nhỏ 

Những vật không thể xử lý trong thành phố 

■ Một số thiết bị nhất định dùng cho gia đình 
(tivi, máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo) 
　Vì không thể xử lý tại thành phố những vật thuộc danh mục đối tượng của Luật Tái chế đồ điện gia dụng như tivi 
(CRT, tinh thể lỏng, plasma), máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo, nên vui lòng xử lý theo 
phương pháp sau đây. 

○ Nếu là sản phẩm mua thay thế 
Vui lòng nhờ cửa hàng bán lẻ mà bạn mua sản phẩm mới thu lại. 

○ Nếu là sản phẩm thải bỏ 
Vui lòng nhờ cửa hàng bán lẻ mà bạn đã mua thu lại. 
* Trường hợp cửa hàng bán lẻ mà bạn đã mua ở xa hoặc đã dừng hoạt động, vui 

lòng nhờ giao dịch tại “cửa hàng hợp tác tái chế đồ điện gia dụng” (tham khảo trang15 ~ trang17). 
* Do phí tái chế được thiết lập theo nhà sản xuất đồ điện gia dụng, vui lòng liên hệ đến từng nhà sản suất. 
* Do người bán lẻ cũng thiết lập chi phí vận chuyển riêng biệt, nên vui lòng liên hệ đến từng cửa hàng bán lẻ. 

○ Những vật có thể chuyển vào (Vui lòng tham khảo trang 7 ~ trang 11 để biết thêm chi tiết.) 

■ Điểm tập kết rác tài nguyên tạm thời 
◆ Trường hợp không thể vứt rác tại khu vực, vẫn có thể mang đến do có lập điểm tập kết rác tạm thời 1 lần/tháng. 
Ngày lập: chủ nhật tuần thứ 4 hàng tháng (Tuy nhiên, tháng 12 sẽ lập trong 2 ngày) (dự định của tháng 12 sẽ đăng 

trên bản tin của thành phố, v.v...bằng tiếng Nhật) 

Thời gian chuyển vào: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút sáng, 
và từ 1 giờ đến 4 giờ chiều 

Địa điểm chuyển vào: ① Hợp tác xã dịch vụ tái chế rác tài nguyên của thành phố Noda 
410-2 Nishisangao, Noda-shi 　☎04-7123-1513 

② Trung tâm vệ sinh Sekiyado cũ 
1940-1 Kobuuchi, Noda-shi 

◆ Vui lòng tham khảo Bản đồ về nơi chuyển vào.
* Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

Hộp giấy dùng đựng thức uống, giấy 
tái chế (thùng các-tông, giấy báo)
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○注意事項
　◦種類ごとに分別して、搬入してください。
　◦開設日、搬入時間以外は搬入することができません。
　◦可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみは、受付できません。
　◦入れてきた袋、箱などは持ち帰ってください。

紙　類
…飲料用紙パック、雑紙、（段ボール、新聞紙　　…）

ガラスびん 衣類・布類 空き缶・金属類 ペットボトル

○持込方法：開設日、開設時間、場所は資源物の臨時集積所と同じです。
○対象にならないもの
◦特定家庭用機器（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）は除く。
◦直立式エレクトーン・マッサージチェア等の大型家電…粗大ごみ（処分方法の詳細は6頁）
※家庭用パソコンは対象になります。

小型家電の持込回収

市では処理できないもの
■特定家庭用機器（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）
　家電リサイクル法の対象品目であるテレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣類乾燥機は市では処理できませんので、下記の方法で処理してください。

○買い替えの場合
新たな製品を購入する小売店に、引き取りを依頼してください。

○廃棄する場合
購入した小売店に、引き取りを依頼してください。
※…購入した小売店が遠方又は廃業している場合は、「家電リサイクル
協力店」（16頁〜 18頁参照）に引き取りを依頼してください。
※…家電メーカーごとにリサイクル料金を設定していますので、各メーカーにお問い合わせください。
※別途運搬費用も小売業者が設定しますので、各小売店にお問い合わせください。

○搬入できるもの　（詳細は、8頁〜 12頁を参照してください。）

■資源物の臨時集積所
◆地域に出せない場合、臨時で毎月１回、集積所を設けていますので、持ち込むことができます。

開 設 日：毎月第４日曜日（ただし、12月は２日間開設）（12月の予定は、日本語で市報等に掲載します。）

搬入時間：午前８時30分から午前11時30分まで
　　　　　午後１時から午後４時まで

搬入場所：①野田市再資源化事業協同組合
　　　　　　野田市西三ケ尾410-2　　　☎04-7123-1513
　　　　　②旧関宿クリーンセンター
　　　　　　野田市古布内1940-1
◆搬入場所についてはMapを参照してください。
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
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トレイ 紙パック 缶
Để thu được nhiều hơn những đồ vật có thể tái sử dụng 
làm tài nguyên, các cửa hàng bán lẻ trong thành phố đang 
hợp tác dưới hình thức cửa hàng hợp tác giảm lượng rác.

Tên cửa hàng hợp tác Địa chỉ

Số điện thoại
*Khi gọi bằng điện 
thoại di động, vui 
lòng thêm 04 vào 
phía trước.

Thu gom
 khay

Thu gom
 hộp giấy

Thu gom
 lon nhôm

Thu gom
 chai nhựa PET

Thu gom
 đèn huỳnh quang

Thu gom
 pin khô

Thu gom
 pin sạc

Thu gom
 pin cúc áo

N
hiệt kế thủy ngân - m

áy 
đo huyết áp

Cửa hàng hợp tác tái chế 
đồ điện gia dụng

Cơ sở công cộng

1 Nhà máy xử lý rác Mitsubori 356-1 7138-1001 ○ ○ ○

2 Trung tâm tái chế Mefuki 331 7126-0405 ○ ○ ○

3 Tòa thị chính (bên trong Morinohiroba) Tsuruho 7-1 7125-1111 ○ ○ ○

4 Trung tâm cộng đồng phía Nam Yamazaki 2008 7125-7991 ○ ○ ○

5 Trung tâm cộng đồng phía Bắc Kasugacho 16-1 7129-8822 ○ ○ ○

6 Sảnh Keyakino Nakanodai 168-1 7123-7818 ○ ○ ○

7 Sảnh Ichii Higashi-Hoshubana 237-1 7198-1111 ○ ○ ○

8 Trung tâm cộng đồng Sekiyado Chuo Higashi-Hoshubana 253-1 7198-2166 ○ ○ ○

9 Trung tâm cộng đồng Sekiyado Sekiyado-Daimachi 2558-1 7196-1100 ○ ○ ○

10 Trung tâm cộng đồng Futakawa Kirigasaku 51-1 7196-2020 ○ ○ ○

11 Trung tâm cộng đồng Kimagase Kimagase 2935 7198-3171 ○ ○ ○

12 Hội trường Shima Yamazaki 2549 7122-5170 ○ ○ ○

Khu vực trung tâm

13 Chuo TV Kamihanawa 1259-21 7123-2222 ○ ○ ○ ○

14 Beisia Noda Sakuranosato-ten Sakuranosato 2-1 7126-1000 ◎ ○ ○ ◎

15 Araki Denki Shimizu 174 7124-1533 ○ ○

16 Chiba Denki Shimizu 199-5 7123-2964 ○ ○ ○

17 Iwatate Denki Shimizu 240 7122-2792 ○ ○

18 Sakeno Tamaya Shimizu 415 7122-2777 ○ ○

19 Hamada Denkiten Nakanodai 195 7122-3162 ○ ○ ○ ○

20 Suzuki Denki Shokai Nakanodai 367 7122-2913 ○ ○

21 Tobe Denki Shokai Nakanodai 791 7123-3492 ○ ○ ○ ○

22 Hachisan Denki Noda-ten Noda 45 7124-8311 ○ ○ ○ ○

23 Tanabe Denkiten Noda 368 7123-2145 ○ ○ ○

24 Comodi-iida Noda-ten Noda 404 7126-3221 ○ ○ ○

25 Yamaichi Denki Noda 480 7122-3682 ○ ○ ○

26 Nishikiya Saketen Noda 553 7122-2722 ○ ○

27 Atago Denki Shokai Noda 572 7125-5555 ○ ○ ○ ○

28 Sato Shokai Noda 628 7124-2257 ○ ○ ○ ○

29 Enshu Denki Kogyosho Noda 682 7122-2847 ○ ○ ○ ○

30 Harigai Denki Noda 819-5 7122-4149 ○ ○ ○ ○

Khu vực phía Đ
ông

31 Hachisan Denki Umesato-ten Odonoi 150-207 7122-8830 ○ ○ ○ ○ ○

32 Super Kawata Odonoi 150-210 7124-1311 ○

33 Chuo Control Service Tsuruho 325 7124-7161 ○

34 Aeon Noa-ten Nakane 36-1 7122-8100 ○ ○ ○ ※ ○

35 Sankin Nakane 38-19 7124-2310 ○

36 Pal System Chiba Noda Nakane-ten Nakane 193 7125-5589 ◎ ○

37 Otsuka Denki Miyazaki 133-35 7125-6171 ○ ○ ○ ○

38 Minami Denki-ten Miyazaki 134 7122-3406 ○ ○

39 Noda Liquors Miyazaki Shoten Miyazaki 134-1 7122-4859 ○ ○

40 Cosmos Kankyo Service Mefuki 1529-1 7121-0077 ○ ○ ◎ ○

41 Fujiya Saketen Yanagisawa 299 7125-3785 ○ ◎

42 Yamashiroya Saketen Yokouchi 61-7 7122-1314 ○

Danh sách cơ sở công cộng, cửa hàng hợp tác giảm lượng rác, cửa hàng hợp tác tái chế đồ điện gia dụng
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トレイ 紙パック 缶
　資源として再利用できるものを出す機会を増やし
たりするため、ごみ減量協力店として市内の小売店
のご協力をいただいています。

協　力　店　名 住　　所

電話番号
※携帯電話から掛け
る際は先頭に04を付
けてください。

ト
レ
イ
回
収

紙
パ
ッ
ク
回
収

ア
ル
ミ
缶
回
収

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収

蛍
光
管
回
収

乾
電
池
回
収

充
電
式
電
池
回
収

ボ
タ
ン
電
池
回
収

水
銀
の
体
温
計
・
血
圧
計

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
協
力
店

公
　
　
共
　
　
施
　
　
設

1…清掃工場 三ツ堀356-1 7138-1001 ○ ○ ○

2…リサイクルセンター 目吹331 7126-0405 ○ ○ ○

3…市役所（杜のひろば内） 鶴奉7-1 7125-1111 ○ ○ ○

4…南コミュニティセンター 山崎2008 7125-7991 ○ ○ ○

5…北コミュニティセンター 春日町16-1 7129-8822 ○ ○ ○

6…欅のホール 中野台168-1 7123-7818 ○ ○ ○

7…いちいのホール 東宝珠花237-1 7198-1111 ○ ○ ○

8…関宿中央公民館 東宝珠花253-1 7198-2166 ○ ○ ○

9…関宿公民館 関宿台町2558-1 7196-1100 ○ ○ ○

10…二川公民館 桐ケ作51-1 7196-2020 ○ ○ ○

11…木間ケ瀬公民館 木間ケ瀬2935 7198-3171 ○ ○ ○

12…島会館 山崎2549 7122-5170 ○ ○ ○

中
　
　
央
　
　
地
　
　
区

13…中央テレビ 上花輪1259-21 7123-2222 ○ ○ ○ ○

14…ベイシア野田さくらの里店 桜の里二丁目1 7126-1000 ◎ ○ ○ ◎

15…荒木電機 清水174 7124-1533 ○ ○

16…千葉電気 清水199-5 7123-2964 ○ ○ ○

17…岩立電機 清水240 7122-2792 ○ ○

18…酒の玉屋 清水415 7122-2777 ○ ○

19…ハマダ電気店 中野台195 7122-3162 ○ ○ ○ ○

20…鈴木電機商会 中野台367 7122-2913 ○ ○

21…戸辺電気商会 中野台791 7123-3492 ○ ○ ○ ○

22…八三電機のだ店 野田45 7124-8311 ○ ○ ○ ○

23…田辺電機店 野田368 7123-2145 ○ ○ ○

24…コモディイイダ野田店 野田404 7126-3221 ○ ○ ○

25…山一電気 野田480 7122-3682 ○ ○ ○

26…錦屋酒店 野田553 7122-2722 ○ ○

27…あたご電機商会 野田572 7125-5555 ○ ○ ○ ○

28…佐藤商会 野田628 7124-2257 ○ ○ ○ ○

29…遠州電気工業所 野田682 7122-2847 ○ ○ ○ ○

30…張替電機 野田819-5 7122-4149 ○ ○ ○ ○

東
　
部
　
地
　
区

31…八三電機うめさと店 大殿井150-207 7122-8830 ○ ○ ○ ○ ○

32…スーパーかわた 大殿井150-210 7124-1311 ○

33…中央コントロールサービス 鶴奉325 7124-7161 ○

34…イオンノア店 中根36-1 7122-8100 ○ ○ ○ ※ ○

35…三近 中根38-19 7124-2310 ○

36…パルシステム千葉のだ中根店 中根193 7125-5589 ◎ ○

37…おおつか電器 宮崎133-35 7125-6171 ○ ○ ○ ○

38…ミナミ電機店 宮崎134 7122-3406 ○ ○

39…のだリカーズ宮崎商店 宮崎134-1 7122-4859 ○ ○

40…コスモス環境サービス 目吹1529-1 7121-0077 ○ ○ ◎ ○

41…藤屋酒店 柳沢299 7125-3785 ○ ◎

42…やましろや酒店 横内61-7 7122-1314 ○

公共施設、ごみ減量協力店、家電リサイクル協力店一覧
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● Ký hiệu ◎ ở cột Thu gom khay có nghĩa là thu gom khay màu trắng và khay có màu sắc khác.
● Ở cột Thu gom chai nhựa PET, ký hiệu ◎ có nghĩa là thu gom cả chai nhựa PET và nắp chai nhựa PET, ký hiệu ○ có nghĩa là chỉ thu gom chai nhựa PET, ký 

hiệu ※ có nghĩa là chỉ thu gom nắp chai nhựa PET.
● Về chi phí, các mặt hàng xử lý của cửa hàng hợp tác tái chế đồ điện gia dụng, v.v…, vui lòng liên hệ cửa hàng hợp tác.
● Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 
* Trích từ tập sách hướng dẫn “Cách vứt rác, Cách vứt rác tài nguyên” bản tiếng Nhật

Tên cửa hàng hợp tác Địa chỉ

Số điện thoại
*Khi gọi bằng điện 
thoại di động, vui 
lòng thêm 04 vào 
phía trước.

Thu gom
 khay

Thu gom
 hộp giấy

Thu gom
 lon nhôm

Thu gom
 chai nhựa PET

Thu gom
 đèn huỳnh quang

Thu gom
 pin khô

Thu gom
 pin sạc

Thu gom
 pin cúc áo

N
hiệt kế thủy ngân - m

áy 
đo huyết áp

Cửa hàng hợp tác tái chế 
đồ điện gia dụng

Khu vực phía N
am

43 Inageya Noda Mizuki-ten Mizuki 2-12 7121-2101 ○ ○ ○

44 DCM Homac Noda Mizuki-ten Mizuki 3-1 7121-2788 ○

45 Yuzawa Denki Yamazaki 1381-3 7124-6382 ○ ○

46 Fuji Kaden Yamazaki 1515-8 7125-0726 ○ ○

47 Yamamoto Denki Fujita-ten Yamazaki 1615-17 7124-2606 ○ ○

48 Denka Center Koda Yamazaki 1672 7122-6551 ○ ○

49 Okada Denki Yamazaki 1754 7122-5046 ○ ○ ○ ○

50 Yuden Yamazaki 1840-11 7125-2577 ○ ○

51 Sakata Denki Yamazaki 2535-7 7124-2545 ○ ○

52 Shibata Denki Yamazaki 2632 7125-0770 ○ ○

Khu vực phía Bắc

53 Takahashi Shoten Iwana 675-2 7122-1682 ○ ○

54 Tanabe Denki Kawama-ten Iwana 2011-3 7129-2222 ○ ○

55 Yorkmart Noda Kawama Minami-ten Kasugacho 13-1 7129-0611 ◎ ○ ◎

56 Max Valu Noda Nanakodai-ten Nanakodai 4-2 7128-1122 ◎ ○ ○ ○

57 Osakiya Nanakodai 377-3 7129-3626 ○

58 Nishimura Shoji Nanakodai 385 7129-3008 ○

Khu vực Kaw
am

a

59 Ebina Denki Kawama-ten Osaki 70-7 7129-6024 ○ ○ ○ ○

60 Okuma Denki Osaki 811-35 7129-1811 ○ ○ ○ ○

61 Masunao Denki Kawama-ten Osaki 837-59 7129-2100 ○ ○ ○ ○

62 Katsuta Denki Osaki 901 7129-3236 ○ ○ ○ ○

Khu vực 
Fukuda 63 Azumaya Saketen Mitsubori 137-1 7138-0353 ○

Khu vực Sekiyado

64 Totsuka Shoten Kashiwadera 285 7196-0050 ○

65 Sakasai Denki Kimagase 1650-3 7198-2080 ○ ○ ○ ○

66 Mogi Denki Kimagase 1754 7198-0349 ○ ○ ○ ○

67 Ebina Denki Sekiyado Naoi-ten Kimagase 2680-5 7198-1297 ○ ○ ○ ○

68 Sakae Shoji Kimagase 3114-1 7198-7456 ○

69 Daily Mart Tajimaya Kimagase 3186 7198-0210 ○ ○

70 Onuma Kimagase 3194-5 7198-0220 ○ ○

71 Zennisshoku Chain Onumaya Kimagase 4015 7198-0216 ○ ○

72 Cosmos Sekiyado-ten (Furuya Saketen) Kimagase 5044 7198-2209 ○ ○ ○

73 Seven Eleven Sekiyado Kimagase Minami-ten Kimagase 6192-1 7198-8910 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

74 Wada Shoten Kimagase 9351 7198-0241 ○

75 Inden Store Kirigasaku 1181-11 7196-2054 ○ ○ ○

76 Tamura Shoten Kobuuchi 261 7198-4302 ○

77 Okada Shoten Kobuuchi 1597 7196-2060 ※ ○

78 Kurose Denki Shokai Sekiyado-Daimachi 270 7196-0347 ○ ○

79 Saito Shoten Sekiyado-Daimachi 2594 7196-0120 ○ ○ ○ ○

80 Kamahan Shoten Sekiyado-Motomachi 100 7196-2200 ○ ○ ○ ○

81 Tashiro Shinbunten Namiki 1-13-8 7198-1851 ○ ○ ○

82 Sato Denkiten Nittado 496-6 7196-1986 ○ ○ ○ ○

83 Family Mart Noda Futakawa-ten Nittado 579 7196-3211 ○ ○ ○ ○ ○

84 Futakawaya Shoten Nittado 678 7196-0018 ○ ○ ○

85 Onoya Higashigoya 78-2 7196-0095 ○ ○ ○ ○

86 Living Shop Akiyama Higashi-Hoshubana 50-4 7198-0037 ○

87 Sakae Tokei Denkiten Higashi-Hoshubana 97-6 7198-0134 ○ ○ ○ ○

88 Palm Wing Honda Higashi-Hoshubana 116-2 7198-0126 ○ ○ ○ ○

89 Tairaya Hoshubana-ten Higashi-Hoshubana 126-1 7120-6711 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

90 Eco's Sekiyado-ten Higashi-Hoshubana 321 7198-3111 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○
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●トレイ回収欄の◎は白色と色付きトレイの回収を表します。
●ペットボトル回収欄について　◎はペットボトルとペットボトルキャップの回収、○はペットボトルのみの回収、※はペットボトルキャップのみの回収を表します。
●家電リサイクル協力店の取扱品目・費用などは協力店にお問い合わせください。
●お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
※日本語版啓発冊子「ごみの出し方　資源の出し方」から一部抜粋

協　力　店　名 住　　所

電話番号
※携帯電話から掛け
る際は先頭に04を付
けてください。

ト
レ
イ
回
収

紙
パ
ッ
ク
回
収

ア
ル
ミ
缶
回
収

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収

蛍
光
管
回
収

乾
電
池
回
収

充
電
式
電
池
回
収

ボ
タ
ン
電
池
回
収

水
銀
の
体
温
計
・
血
圧
計

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
協
力
店

南
　
　
部
　
　
地
　
　
区

43…いなげや野田みずき店 みずき二丁目12 7121-2101 ○ ○ ○

44…ＤＣＭホーマック野田みずき店 みずき三丁目1 7121-2788 ○

45…ユザワ電器 山崎1381-3 7124-6382 ○ ○

46…フジ家電 山崎1515-8 7125-0726 ○ ○

47…山本電機フジタ店 山崎1615-17 7124-2606 ○ ○

48…電化センターコウダ 山崎1672 7122-6551 ○ ○

49…おかだ電機 山崎1754 7122-5046 ○ ○ ○ ○

50…ユーデン 山崎1840-11 7125-2577 ○ ○

51…坂田電機 山崎2535-7 7124-2545 ○ ○

52…シバタ電機 山崎2632 7125-0770 ○ ○

北
部
地
区

53…高橋商店 岩名675-2 7122-1682 ○ ○

54…田辺電機川間店 岩名2011-3 7129-2222 ○ ○

55…ヨークマート野田川間南店 春日町13-1 7129-0611 ◎ ○ ◎

56…マックスバリュ野田七光台店 七光台4-2 7128-1122 ◎ ○ ○ ○

57…尾崎屋 七光台377-3 7129-3626 ○

58…西村商事 七光台385 7129-3008 ○

川
間
地
区

59…エビナ電気川間店 尾崎70-7 7129-6024 ○ ○ ○ ○

60…オオクマデンキ 尾崎811-35 7129-1811 ○ ○ ○ ○

61…マスナオ電器川間店 尾崎837-59 7129-2100 ○ ○ ○ ○

62…勝田電気 尾崎901 7129-3236 ○ ○ ○ ○
福
田

地
区 63…東屋酒店 三ツ堀137-1 7138-0353 ○

関
　
宿
　
地
　
区

64…戸塚商店 柏寺285 7196-0050 ○

65…サカサイ電機 木間ケ瀬1650-3 7198-2080 ○ ○ ○ ○

66…もぎ電器 木間ケ瀬1754 7198-0349 ○ ○ ○ ○

67エビナ電気関宿直井店 木間ケ瀬2680-5 7198-1297 ○ ○ ○ ○

68…栄商事 木間ケ瀬3114-1 7198-7456 ○

69…デイリーマートタジマヤ 木間ケ瀬3186 7198-0210 ○ ○

70…オヌマ 木間ケ瀬3194-5 7198-0220 ○ ○

71…全日食チェーン小沼屋 木間ケ瀬4015 7198-0216 ○ ○

72…コスモス関宿店（古矢酒店） 木間ケ瀬5044 7198-2209 ○ ○ ○

73…セブンイレブン関宿木間ケ瀬南店 木間ケ瀬6192-1 7198-8910 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

74…和田商店 木間ケ瀬9351 7198-0241 ○

75…いんでんストアー 桐ケ作1181-11 7196-2054 ○ ○ ○

76…田村商店 古布内261 7198-4302 ○

77…岡田商店 古布内1597 7196-2060 ※ ○

78…黒瀬電気商会 関宿台町270 7196-0347 ○ ○

79…斉藤商店 関宿台町2594 7196-0120 ○ ○ ○ ○

80…釜半商店 関宿元町100 7196-2200 ○ ○ ○ ○

81…田代新聞店 なみき一丁目13-8 7198-1851 ○ ○ ○

82…サトー電器店 新田戸496-6 7196-1986 ○ ○ ○ ○

83…ファミリーマート野田二川店 新田戸579 7196-3211 ○ ○ ○ ○ ○

84…二川屋商店 新田戸678 7196-0018 ○ ○ ○

85…大野屋 東高野78-2 7196-0095 ○ ○ ○ ○

86…リビングショップ秋山 東宝珠花50-4 7198-0037 ○

87…さかえ時計電機店 東宝珠花97-6 7198-0134 ○ ○ ○ ○

88…パームウイングホンダ 東宝珠花116-2 7198-0126 ○ ○ ○ ○

89…ＴＡＩＲＡＹＡ宝珠花店 東宝珠花126-1 7120-6711 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

90…エコス関宿店 東宝珠花321 7198-3111 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○
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Danh sách đại lý túi rác theo quy định, đại lý phiếu xử lý rác cồng kềnh

Khu  
vực Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại Túi rác 

miễn phí
Túi rác có tính phí
20ℓ・30ℓ・40ℓ

Rác cồng 
kềnh

Khu vực trung tâm

1 Yasumi Beikokuten Kamihanawa 632 7122-3039 ○ ○ ○

2 Uoyoshi Shoten Kamihanawa 1393 7122-2720 ○ ○ ○

3 Miyazawa Shoten Kamihanawa-Shinmachi 16-9 7124-2691 ○ ○ ○

4 Drugstore Seki Sakuranosato-ten Sakuranosato 1-2-4 7120-3200 ○ ○

5 Beisia Noda Sakuranosato-ten Sakuranosato 2-1 7126-1000 ○ ○

6 Yamatoya Shokudo Shimizu 110 7122-0246 ○ ○

7 Yac's Drug Noda-ten Shimizu 117-3 7121-1786 ○ ○

8 Kawakami Shoten Shimizu 171 7122-2841 ○ ○

9 Nagahori Shoten Shimizu 268 7123-3101 ○ ○

10 Sakeno Tamaya Shimizu 415 7122-2777 ○ ○ ○

11 Hatano Shoten Shimizu 436 7122-2082 ○ ○

12 Family Mart Shimizukoen-Higashi-ten Shimizukoen-Higashi 1-10-2 7126-1673 ○ ○

13 Sugi Drug Noda Tsutsumino-ten Tsutsumino 1-1-2 7126-1560 ○ ○

14 Yaoko Noda Tsutsumino-ten Tsutsumino 1-1-3 7126-1511 ○ ○

15 Takahashi Shoten Nakanodai 66-5 7125-2048 ○ ○

16 Family Mart Noda Nakanodai-ten Nakanodai 104-1 7126-2675 ○ ○

17 Okatomo Nakanodai 197 7122-3165 ○ ○

18 Package Plaza Nakaosa Nakanodai 383 7125-5591 ○ ○ ○

19 Sugisaki Tobacco-ten Nakanodai 839 7124-0101 ○ ○

20 Sunkus Noda Nakacho-ten Noda 347 7126-5396 ○ ○ ○

21 Comodi-iida Noda-ten Noda 404 7126-3221 ○ ○

22 Nishikiya Saketen Noda 553 7122-2722 ○ ○ ○

23 Yonekawa Bunguten Noda 694-4 7125-7136 ○ ○

24 Sundrug Noda-ten Noda 721-2 7125-5126 ○ ○

25 White Express Fukuda-ten Noda 773-2 7122-4395 ○ ○

26 Shimizuya Shokuryohin-ten Noda 785 7122-2757 ○ ○ ○

27 Seven Eleven Noda Atago-ten Noda 836-6 7126-5770 ○ ○

Khu vực phía Đ
ông

28 Noda Donkey Odonoi 83-9 7124-8250 ○ ○

29 Super Kawata Odonoi 150-210 7124-1311 ○ ○ ○

30 Terada Shoji Tsuruho 586-34 7124-3749 ○ ○

31 Sunkus Noda Nakane-ten Nakane 6-9 7126-2351 ○ ○ ○

32 Sugai Shoten Nakane 21 7122-3258 ○ ○ ○

33 Aeon Noa-ten Nakane 36-1 7122-8100 ○ ○

34 Sankin Nakane 38-19 7124-2310 ○ ○ ○

35 Yamazaki Shop Yoshioka Nakane 55-9 7124-9141 ○ ○

36 Seki Shoten Nakane 140-126 7124-5680 ○ ○ ○

37 Pal System Chiba Noda Nakane-ten Nakane 193 7125-5589 ○ ○ ○

38 Create SD Noda Miyazaki-ten Miyazaki 45-2 7126-2271 ○ ○

39 Seven Eleven Noda Miyazaki Shogakkomae-ten Miyazaki 45-2 7123-7253 ○ ○ ○

40 Drugstore Matsumotokiyoshi Noda Miyazaki-ten Miyazaki 56-36 7126-5585 ○ ○

41 Family Mart Noda Miyazaki-ten Miyazaki 123-10 7126-4880 ○ ○

42 Noda Liquors Miyazaki Shoten Miyazaki 134-1 7122-4859 ○ ○

43 Seven Eleven Noda Miyazaki-ten Miyazaki 146-11 7121-5875 ○ ○

44 Shibuya Shoten Mefuki 1475 7125-4743 ○ ○

45 Cleaning Taiyosha Yanagisawa 5 7124-3710 ○ ○ ○

46 Belc Noda Yanagisawa-ten Yanagisawa 24-34 7126-7500 ○ ○

47 Trial Noda-ten Yanagisawa 75-11 7125-7707 ○ ○

48 Fujiya Saketen Yanagisawa 299 7125-3785 ○ ○

49 Arai Shoten Yanagisawa 323-3 7122-6363 ○ ○ ○

50 Yamashiroya Saketen Yokouchi 61-7 7122-1314 ○ ○

Khu vực phía Nam

51 Keiyo D2 Noda-ten Tsutsumine 316 7125-3775 ○ ○ ○

52 Drugstore Matsumotokiyoshi Noda Hanai-ten Hanai 197 7126-2600 ○ ○

53 DCM Homac Noda Mizuki-ten Mizuki 3-1 7121-2788 ○ ○
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指定ごみ袋・粗大ごみ処理券取扱店一覧
地…

区 取　扱　店　名 住　　所 電話番号 ごみ袋無料 ごみ袋有料
20ℓ・30ℓ・40ℓ

粗大
ごみ

中
　
　
央
　
　
地
　
　
区

1…八角米穀店 上花輪632 7122-3039 ○ ○ ○

2…魚吉商店 上花輪1393 7122-2720 ○ ○ ○

3…宮沢商店 上花輪新町16-9 7124-2691 ○ ○ ○

4…ドラックストアセキ桜の里店 桜の里一丁目2-4 7120-3200 ○ ○

5…ベイシア野田さくらの里店 桜の里二丁目1 7126-1000 ○ ○

6…やまとや食堂 清水110 7122-0246 ○ ○

7…ヤックスドラッグ野田店 清水117-3 7121-1786 ○ ○

8…川上商店 清水171 7122-2841 ○ ○

9…長堀商店 清水268 7123-3101 ○ ○

10…酒の玉屋 清水415 7122-2777 ○ ○ ○

11…秦野商店 清水436 7122-2082 ○ ○

12…ファミリーマート清水公園東店 清水公園東1-10-2 7126-1673 ○ ○

13…スギドラッグ野田つつみ野店 つつみ野一丁目1-2 7126-1560 ○ ○

14…ヤオコー野田つつみ野店 つつみ野一丁目1-3 7126-1511 ○ ○

15…高橋商店 中野台66-5 7125-2048 ○ ○

16…ファミリーマート野田中野台店 中野台104-1 7126-2675 ○ ○

17…岡友 中野台197 7122-3165 ○ ○

18…パッケージプラザ　ナカオサ 中野台383 7125-5591 ○ ○ ○

19…杉崎たばこ店 中野台839 7124-0101 ○ ○

20…サンクス野田仲町店 野田347 7126-5396 ○ ○ ○

21…コモディイイダ野田店 野田404 7126-3221 ○ ○

22…錦屋酒店 野田553 7122-2722 ○ ○ ○

23…米川文具店 野田694-4 7125-7136 ○ ○

24…サンドラッグ野田店 野田721-2 7125-5126 ○ ○

25…ホワイト急便福田店 野田773-2 7122-4395 ○ ○

26…清水屋食料品店 野田785 7122-2757 ○ ○ ○

27…セブンイレブン野田愛宕店 野田836-6 7126-5770 ○ ○

東
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
地
　
　
　
　
　
区

28…野田ドンキー 大殿井83-9 7124-8250 ○ ○

29…スーパーかわた 大殿井150-210 7124-1311 ○ ○ ○

30…テラダ商事 鶴奉586-34 7124-3749 ○ ○

31…サンクス野田中根店 中根6-9 7126-2351 ○ ○ ○

32…菅井商店 中根21 7122-3258 ○ ○ ○

33…イオンノア店 中根36-1 7122-8100 ○ ○

34…三近 中根38-19 7124-2310 ○ ○ ○

35…ヤマザキショップ吉岡 中根55-9 7124-9141 ○ ○

36…関商店 中根140-126 7124-5680 ○ ○ ○

37…パルシステム千葉のだ中根店 中根193 7125-5589 ○ ○ ○

38…クリエイトエス・ディー野田宮崎店 宮崎45-2 7126-2271 ○ ○

39…セブンイレブン野田宮崎小学校前店 宮崎45-2 7123-7253 ○ ○ ○

40…ドラッグストアマツモトキヨシ野田宮崎店 宮崎56-36 7126-5585 ○ ○

41…ファミリーマート野田宮崎店 宮崎123-10 7126-4880 ○ ○

42…のだリカーズ宮崎商店 宮崎134-1 7122-4859 ○ ○

43…セブンイレブン野田宮崎店 宮崎146-11 7121-5875 ○ ○

44…シブヤ商店 目吹1475 7125-4743 ○ ○

45…クリーニング大洋舎 柳沢5 7124-3710 ○ ○ ○

46…ベルク野田柳沢店 柳沢24-34 7126-7500 ○ ○

47…トライウェル野田店 柳沢75-11 7125-7707 ○ ○

48…藤屋酒店 柳沢299 7125-3785 ○ ○

49…新井商店 柳沢323-3 7122-6363 ○ ○ ○

50…やましろや酒店 横内61-7 7122-1314 ○ ○

南
部
地
区

51…ケーヨーデイツー野田店 堤根316 7125-3775 ○ ○ ○

52…ドラッグストアマツモトキヨシ野田花井店 花井197 7126-2600 ○ ○

53…DCMホーマック野田みずき店 みずき三丁目1 7121-2788 ○ ○



21

Khu  
vực Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại Túi rác 

miễn phí
Túi rác có tính phí
20ℓ・30ℓ・40ℓ

Rác cồng 
kềnh

Khu vực phía N
am

54 Seven Eleven Noda Owada-Danchi-ten Yamazaki 1291-5 7122-3338 ○ ○

55 Ito Saketen Yamazaki 1331-79 7125-6255 ○ ○ ○

56 Seven Eleven Noda Yamazaki-ten Yamazaki 1560-2 7123-7710 ○ ○

57 Lawson Store 100 Noda Yamazaki-ten Yamazaki 2258-1 7126-1299 ○ ○

58 Uomon Store Yamazaki 2631 7123-0011 ○ ○ ○

59 NYDS Noda Suminoya-ten Yamazaki 2639-8 7122-0583 ○ ○

60 Kusurino Fukutaro Noda Yamazaki-ten Yamazaki-Shinmachi 1-12 7121-3929 ○ ○

61 Sato Nenryoten Yamazaki-Shinmachi 5-14 7122-1463 ○ ○

Khu vực phía Bắc

62 Sake & Kome Nakataya Iwana 2009-2 7129-6677 ○ ○ ○

63 Drugstore Matsumotokiyoshi Kawama Minamiguchi-ten Iwana 1-26-5 7127-2225 ○ ○

64 Sawaraya Saketen Iwana 2-32-9 7129-7511 ○ ○

65 Drugstore Seki Iwana-ten Iwana 2-43-5 7127-6100 ○ ○

66 Lawson Noda Iwana Nichome-ten Iwana 2-44-1 7127-0701 ○ ○

67 Yorkmart Noda Kawama-Minami-ten Kasugacho 13-1 7129-0611 ○ ○

68 Shop Kasuga Kasugacho 14-13 7127-0331 ○ ○ ○

69 Nabekura Shoten Kasugacho 19-8 7129-7608 ○ ○ ○

70 Max Valu Noda Nanakodai-ten Nanakodai 4-2 7128-1122 ○ ○

71 Royal Homecenter Noda-ten Nanakodai 4-2 7127-8777 ○ ○

72 Miyazawa Shoten Nanakodai 9 7129-3916 ○ ○ ○

73 Nakamura Kometen Nanakodai 427 7129-3987 ○ ○ ○

74 Seven Eleven Noda Yatsu-ten Yatsu 1345-2 7120-8180 ○ ○

Khu vực Kaw
am

a

75 Family Mart Noda Kawama-Kita-ten Osaki 255-1 7129-0210 ○ ○

76 Kuramochi Saketen Sakeno Kuramochi Kawama-ten Osaki 307 7129-5570 ○ ○

77 Matsuoka Saketen Osaki 807-10 7129-1361 ○ ○

78 Fukai Shoten Osaki 815-5 7129-3815 ○ ○

79 Tairaya Kawama-ten Osaki 853-1 7127-7311 ○ ○

80 Fukai Osaki 1656 7129-4038 ○ ○

81 Marugikuya Hinodecho 1-11 7129-8090 ○ ○ ○

82 Shimada Yakkyoku Hinodecho 19-15 7129-5554 ○ ○

Khu vực Fukuda

83 Noda Kogyo Danchi Kyodo Kumiai Kamisangao 227 7125-2191 ○ ○

84 Okubo Shoten Kinosaki 2096 7138-1515 ○ ○ ○

85 Drugstore Matsumotokiyoshi Green Park-ten Nishisangao 424-46 7138-2888 ○ ○

86 Azumaya Saketen Mitsubori 137-1 7138-0353 ○ ○ ○

87 Seven Eleven Noda Futatsuka-ten Futatsuka 139-10 7125-0064 ○ ○

Khu vực Sekiyado

88 Furusawa Shoten Oyanoi 125 7196-2871 ○ ○

89 Welcia Noda Sekiyado-ten Kimagase 675-1 7198-5680 ○ ○

90 Marufuku Shoten Kimagase 2077-3 7198-0012 ○ ○ ○

91 Daily Mart Tajimaya Kimagase 3178 7198-0210 ○ ○ ○

92 Onuma Kimagase 3194-5 7198-0220 ○ ○ ○

93 Zennisshoku Chain Onumaya Kimagase 4015 7198-0216 ○ ○ ○

94 Yac's Drug Sekiyado-ten Kimagase 4934-1 7120-4620 ○ ○

95 Sakasai Seika Kimagase 5890 7198-1428 ○ ○

96 Okayasu Shoten Kirigasaku 863-1 7196-0041 ○ ○ ○

97 Okada Shoten Kobuuchi 1597 7196-2060 ○ ○

98 Saito Shoten Sekiyado-Daimachi 2594 7196-0120 ○ ○ ○

99 Komeri H&G Sekiyado-ten Namiki 153-1 7120-4725 ○ ○

100 Joy Foods Sekiyado Namiki-ten Namiki 2-1-5 7198-1131 ○ ○

101 Futakawaya Shoten Nittado 678 7196-0018 ○ ○

102 Seki Shokuhin Higashigoya 62 7196-1266 ○ ○

103 Tairaya Hoshubana-ten Higashi-Hoshubana 126-1 7120-6711 ○ ○

104 Eco's Sekiyado-ten Higashi-Hoshubana 321 7198-3111 ○ ○

Ngoài 
thành phố

105 Aeon Kasukabe-ten Kasukabe-shi, Shimoyanagi 420-1 048-718-3900 ○ ○

106 Super Vivahome Kasukabe-ten Kasukabe-shi, Shimoyanagi 769-1 048-718-0181 ○ ○

● Khi gọi bằng điện thoại di động đến các đại lý trong thành phố, vui lòng thêm 04 vào phía trước.
● Vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 
* Trích từ tập sách hướng dẫn “Cách vứt rác, Cách vứt rác tài nguyên” bản tiếng Nhật
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地…

区 取　扱　店　名 住　　所 電話番号 ごみ袋無料 ごみ袋有料
20ℓ・30ℓ・40ℓ

粗大
ごみ

南
　
　
部
　
　
地
　
　
区

54…セブンイレブン野田大和田団地店 山崎1291-5 7122-3338 ○ ○

55…伊藤酒店 山崎1331-79 7125-6255 ○ ○ ○

56…セブンイレブン野田山崎店 山崎1560-2 7123-7710 ○ ○

57…ローソンストア100野田山崎店 山崎2258-1 7126-1299 ○ ○

58…うおもんストア 山崎2631 7123-0011 ○ ○ ○

59…ＮＹＤＳ野田寿美野屋店 山崎2639-8 7122-0583 ○ ○

60…くすりの福太郎野田山崎店 山崎新町1-12 7121-3929 ○ ○

61…佐藤燃料店 山崎新町5-14 7122-1463 ○ ○

北
　
　
部
　
　
地
　
　
区

62…酒＆米なかた屋 岩名2009-2 7129-6677 ○ ○ ○

63…ドラッグストアマツモトキヨシ川間南口店 岩名一丁目26-5 7127-2225 ○ ○

64…佐原屋酒店 岩名二丁目32-9 7129-7511 ○ ○

65…ドラッグストアセキ岩名店 岩名二丁目43-5 7127-6100 ○ ○

66…ローソン野田岩名二丁目店 岩名二丁目44-1 7127-0701 ○ ○

67…ヨークマート野田川間南店 春日町13-1 7129-0611 ○ ○

68…ショップ春日 春日町14-13 7127-0331 ○ ○ ○

69…ナベクラ商店 春日町19-8 7129-7608 ○ ○ ○

70…マックスバリュ野田七光台店 七光台4-2 7128-1122 ○ ○

71…ロイヤルホームセンター野田店 七光台4-2 7127-8777 ○ ○

72…宮沢商店 七光台9 7129-3916 ○ ○ ○

73…中村米店 七光台427 7129-3987 ○ ○ ○

74…セブンイレブン野田谷津店 谷津1345-2 7120-8180 ○ ○

川
　
間
　
地
　
区

75…ファミリーマート野田川間北店 尾崎255-1 7129-0210 ○ ○

76…倉持酒店酒のクラモチ川間店 尾崎307 7129-5570 ○ ○

77…松岡酒店 尾崎807-10 7129-1361 ○ ○

78…深井商店 尾崎815-5 7129-3815 ○ ○

79…TAIRAYA川間店 尾崎853-1 7127-7311 ○ ○

80…深井 尾崎1656 7129-4038 ○ ○

81…マルギクヤ 日の出町1-11 7129-8090 ○ ○ ○

82…島田薬局 日の出町19-15 7129-5554 ○ ○

福
田
地
区

83…野田工業団地協同組合 上三ケ尾227 7125-2191 ○ ○

84…大久保商店 木野崎2096 7138-1515 ○ ○ ○

85…ドラッグストアマツモトキヨシグリーンパーク店 西三ケ尾424-46 7138-2888 ○ ○

86…東屋酒店 三ツ堀137-1 7138-0353 ○ ○ ○

87…セブンイレブン野田二ツ塚店 二ツ塚139-10 7125-0064 ○ ○

関
　
　
　
　
　
宿
　
　
　
　
　
地
　
　
　
　
　
域

88…古沢商店 親野井125 7196-2871 ○ ○

89…ウエルシア野田関宿店 木間ヶ瀬675-1 7198-5680 ○ ○

90…丸福商店 木間ヶ瀬2077-3 7198-0012 ○ ○ ○

91…デイリーマートタジマヤ 木間ヶ瀬3178 7198-0210 ○ ○ ○

92…オヌマ 木間ヶ瀬3194-5 7198-0220 ○ ○ ○

93…全日食チェーン小沼屋 木間ヶ瀬4015 7198-0216 ○ ○ ○

94…ヤックスドラッグ関宿店 木間ヶ瀬4934-1 7120-4620 ○ ○

95…逆井青果 木間ヶ瀬5890 7198-1428 ○ ○

96…岡安商店 桐ヶ作863-1 7196-0041 ○ ○ ○

97…岡田商店 古布内1597 7196-2060 ○ ○

98…斉藤商店 関宿台町2594 7196-0120 ○ ○ ○

99…コメリH&G関宿店 次木153-1 7120-4725 ○ ○

100…ジョイフーズ関宿次木店 なみき二丁目1-5 7198-1131 ○ ○

101…二川屋商店 新田戸678 7196-0018 ○ ○

102…関食品 東高野62 7196-1266 ○ ○

103…TAIRAYA宝珠花店 東宝珠花126-1 7120-6711 ○ ○

104…エコス関宿店 東宝珠花321 7198-3111 ○ ○

市
外

105…イオン春日部店 春日部市下柳420-1 048-718-3900 ○ ○

106…スーパービバホーム春日部店 春日部市下柳769-1 048-718-0181 ○ ○

●携帯電話から市内の取扱店に掛ける際は、電話番号の先頭に04を付けてください。
●お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
※日本語版啓発冊子「ごみの出し方　資源の出し方」から一部抜粋
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Bản đồ hướng dẫn

●Trung tâm tái chế 
Mefuki 331　☎04-7126-0405 

N

●

●

●
●

●
●

（    ）● Nhà máy xử lý rác (Ban xử lý rác số 1) 
Mitsubori 356-1　☎04-7138-1001 (Tổng đài) 
● Hợp tác xã dịch vụ tái chế rác tài nguyên 
Nishisangao 410-2　☎04-7123-1513 

（ ）● Trung tâm vệ sinh Sekijuku cũ 
Kobuuchi 1940-1

* Đối với việc liên hệ ở các trang, vui lòng liên hệ bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, vui lòng nhờ 
người biết tiếng Nhật liên hệ giúp. 

Hướng đi 
nhà ga Atago

至
春
日
部

Hướng đi Kasukabe

至
結
城

Hướng đi Yuki
県
道
結
城
野
田
線

Tuyến Yuki Noda tỉnh lộ
至
野
田

Hướng đi Noda

国
道
16�号

Đường quốc lộ số 16
至
柏

Hướng đi Kashiwa

Hướng đi Kimagase

Tuyến Abikosekiyado tỉnh lộ

Đường thủy Đường cụt

Hướng đi Abiko

Sông Tone

Tuyến Abikosekiyado 
tỉnh lộ

野田市目吹
Noda City Mefuki

Trường tiểu học 
Yamazaki

Noda City 
Kinosaki

目吹高根
Mefuki Takane

南部工業団地入口
Nanbu Industrial Estate Ent.

Yokouchi

Nodashi 
Sta. Ent.

Noda City 
Kinosaki

Tuyến Tsukuba Noda tỉnh lộ Cầu Mefuki-ohashi

Trung tâm cộng 
đồng Tobu

Bệnh viện

Trường tiểu 
học Tobu

Trường trung 
học Tobu

Trụ tháp dòng 
điện cao thế

Trụ tháp dòng điện cao thế

Có bảng 
quảng cáo

Nhà tang lễ
Sân Golf

Sân Golf

リサイクルセンター
Trung tâm tái chế

Rác không cháy

Rác cháy được

Bệnh viện

Địa điểm thu gom rác tài 
nguyên, đồ điện gia dụng loại 
nhỏ vào chủ nhật tuần thứ 4 
hàng tháng 

至柏  Hướng đi Kashiwa

東京電力新野田変電所
Trạm biến thế Shinnoda của Công ty Điện lực Tokyo

国道16号  Đường quốc lộ số 16 至春日部��Hướng đi Kasukabe

Văn phòng đăng kiểm 
xe ô tô thành phố Noda

Lối vào khu công nghiệp Nanbu Cục phòng cháy 
chữa cháy phía Nam

再資源化事業協同組合
Hợp tác xã dịch vụ tái 
chế rác tài nguyên

Sân Golf

清掃工場（清掃第一課）

Nhà máy xử lý rác
 (Ban xử lý rác số 1) 福田局

Bưu điện Fukuda
Tuyến Abikosekiyado tỉnh lộ

Sông Shirasagi

Địa điểm thu gom rác tài nguyên, đồ điện gia 
dụng loại nhỏ vào chủ nhật tuần thứ 4 hàng tháng 

Chi nhánh JA 
Futakawa

二川局
Bưu điện Futakawa

Trường tiểu học 
Futakawa

Trường trung học Futakawa

Yasuragi no Sato

旧関宿クリーンセンター
Trung tâm vệ sinh 
Sekiyado cũ

Sân bóng chày 
Shonen

● Bản đồ khái quát tổng thể

Hướng đi Sakai

Hướng đi Satte

旧関宿クリーンセンター（第４日曜日資源等回収場所）
Trung tâm vệ sinh Sekiyado cũ
(Địa điểm thu gom rác tài nguyên, v.v... vào chủ nhật 
tuần thứ 4 của tháng)

Hướng đi Bando

Hướng đi Kasukabe

関宿支所
Chi nhánh Sekiyado

至春日部
Hướng đi Kasukabe

堆肥センター
Trung tâm phân bón

16号
Số 16

利�根�川
Sông Tone

かわま
Nhà ga Kawama

のだし
Nhà ga Noda-shi うめさと

Nhà ga Umesato

リサイクルセンター
Trung tâm tái chế

再資源化事業協同組合（第４日曜日資源等回収場所）
Hợp tác xã dịch vụ tái chế rác tài nguyên
(Địa điểm thu gom rác tài nguyên, v.v... vào chủ nhật tuần thứ 4 của tháng)

江�戸�川
Sông Edo

Hướng đi Matsubushi

市役所
Tòa thị chính

清掃工場
Nhà máy xử lý rác

至柏
Hướng đi Kashiwa

Hướng đi Yoshikawa

利根運河
Kênh đào Tone

南部工業団地入口
Nanbu Industrial Estate Ent.


