タガログ語版

Panuntunan para sa tamang pag-hiwalay, pagtapon ng basura, at Kalendaryo ng 2017 sa
Pagkolekta ng basura
Ang (3 R) para sa kabawasan ng
basura

Mga bagay na hindi kokolektahin
ng bayan
(1)
Ang bayan ay hindi pwedeng kumulekta at magtapon
Ating sikapin ang 3R para sa maayos na ng “air conditioner”, TV
(Tube, Plasma & LCD),
kapaligiran
“the fridge” (the freezer),
1. Reduce
“washing
and
drying
2. Reuse
machine” ng kabahayan
3. Recycle
ayun
sa
“appliance
recycling law”.
● Kung magpapalit ng kagamitan, maaring ipatapon sa pinagbilhan ang lumang kagamitan.
Kung ang kagamitan ay luma na at maalala kung saan binili ito, maaring ipatapon sa kanila.
(Maari po lamang alamin ang halaga ng pagpapatapon.)

Mga bagay na hindi kokolektahin
ng bayan
（2）
Ang bayan ay hindi pwedeng kumulekta ng mga sumusunod ng gamit. Maari po lamang ng
makipag-ugnayan sa binilhan o sa “waste collection/shipping companies” upang kolektahin.
“Personal Computer”, gulong, baterya ng sasakyan o ng motor, “gas cylinders”, motorsiklo,
“concrete ･ brick blocks”, “fire extinguisher”, bato ･ buhangin ･ abo, “mats”, mga bote ･ lata,
(“residuum in it”) “of agrochemical or specialty chemicals”, “fuels”, “oil”･wax (residuum in it),
“medical waste” (maaring magtanong sa institusyong medikal para sa pagtapon nito.)

Kung hindi maalala kung saang tindahan binili ang kagamitan, dalhin sa tamang kumpanya ang
gamit. Bayaran ang halaga ng pagpapatapon ng una sa “post office”.
● Kung hindi mo madala sa tamang kumpanya, maaring ipagawa sa “collecting and shipping
company” upang gawin ito, bayaran ang pagkoleta, padala at pag “recycle. Maari po lamang
na kumontak sa “town hall” Kankyo-ka

“Recycling Charge”s
Air
conditioner

Fridge (Freezer)

TV
≤15in.

1,836～

≤170 lit.

2,916～

≥171lit.

Washing
machine

unit：Yen
Clothes dryer

Mga bagay na hindi kokolektahin
ng bayan
（3）
Lahat ng basura ng mga Negosyante (opisina､ tindahan, pabrika, at iba pay hindi kokolektahin
ng bayan.

Bag na maaring gamitin
“Translucent bags”
(para sa nasusunog)

“Transparent bags”

“Plastic shopping bags”
(“transparent or translucent”)

Designated collecting
and shipping company

3,672～

1,404～

2,484～

2,484～

4,644～
☆ Recycle charge is different in manufacturing company.

Bag na hindi maaaring gamitin

Kumpanya

Itim o may kulay na bag ng basura, karton, bag na papel ay hindi maaring gamitin.

≥16in.

Kinoshita Friend Co. 1142, Oaza Sakanoshita, Tokorozawa-shi Tel 04-2944-1896
Itapon ang ganitong uri
ayun sa nakatatak na
hugasan ng tubig ang
uri sa araw na
nakatalaga bilang
loob bago ito itapon.
nakatalaga. (magazine)
plastik Dump the
articles with this mark on the day
specified as plastics for packaging
Alisin ang takip at

Itapon ang ganitong

Miyoshi-machi Yakuba-Kankyo-ka
Tel:049-258-0019

Panuntunan (mga bagay na dapat bigyang pansin)
● Maari po lamang dalhin ang mga basura sa tamang lugar bago mag 8 umaga sa tamang
araw na nakataga.
● Mga malalaking gamit sa bahay, maari lamang ipakuha sa tindahang pinagbilhan.
Maaring magtapon ng malaking basura bawat kabahayan tuwing ikalawang linggo..
● Hindi maaring magtapon ng maraming basura kung lilipat ng tirahan. Makipagugnayan sa Kankyo-ka ng mas maaga.
● Panatilihing malinis at maayos ang stasyon ng basura.
Let’s “keep correct sorting out-collection” at gawing mabuti upang mabawasan ang basura.

Tamang paghihiwalay, pagtapon ng basura, at araw ng pagkolekta
Pagkolekta at Pag-uuri ng mga Paghihiw alay ayun sa uri
basura
ng baw at basura

● Kulay sa kaliwang kolum ay nagpapakita ng tamang basura na
itatapon sa inyong lugar.

Basurang hindi na kailangan

Paano itatapon

Gaano
kadalas
kolektahin
Dalawang

Masusunog

Nasusunog

Basura sa kusina, papel, produktong gawa sa goma at balat (maliit Ilagay sa “transparent o translucent” na bag at itali ito. Patuluin ang lahat na may beses
sa 30cm) and unan.

tubig na basurang galing sa kusina.

sa

isang

Linggo

Malalaking basura
Hindi nasusunog na
basura
Hindi nasusunog na
basura
Basurang mapanganib

Cleaner, electric fan (desk fan), gas range (built in hob) or the like, Paghiwalay-hiwalayin ang mga malalaking basura sa pinakamaliit bago ito itapon, Isang beses
ski-plate at “ ski-shoes, kasangkapan, goma at balat (malaki sa Huwag sarhan ang daanan ng sasakyan, Lagyan ng sulat ang “waste article” para sa
tuwing
30cm) bisekleta, karpet, futon, zabuton, kawali at lutuan sankalan bisekleta. #Malaking basura ay gawa sa )90% at maraming plastic ay tinatapon bilang
Ikalawang
(kahoy)
“non-packaging plastic”
Glass, china wares walang pintura at lata ng langis, paying, rils, Ilagay sa “ transparent o translucent ” bag at sulatan bilang “ dangerous object for
laruang metalik
“ Dry cells ” , “ fluorescent lamps ” , “ mercury thermometers ” ,
“mirrors”, “disposal lighter”, “spray can”,” portable cylinder”

glass”, kustsilyo o mapanganib, Pintura at langis gamitin lahat ang laman.

Linggo

Ilagay sa espesyal na dilaw na lalagyan ang “dry cells at “mercury thermometers” na
binigay ng bayan, Gamitin lahat ang spray. “ Fluorescent lamps ” , at salamin ay
ilagay sa “transparent o translucent” na bag.
Isang beses

Nakalatang

Nakalatang inumin

inumin

Lata para sa inumin, beer, sake at pampalakas

Alisin ang takip, hugasan at ilagay sa net bag, Tupiin ang aluminum na lata bago tuwing
itapon ito.

Ikalawang
Linggo
Isang beses

Newspapers, flyers

News papers, flyers

Itali ng “ cords ” o “ string ” bawat isa ayun sa pagkagrupo ng 5 uri huwag balutin.
Gupitin ang mga balutan, hugasan at patuyuin bago ito itapon. Ang damit ay ibalot tuwing
ng “transparent” o “transluscent” o ilagay ng maayos.

Lumang papel

Magazines

Magazines, bag na papel at mga pambalot

Ikalawang

at damit

Cardboards

Karton

Linggo

Cloth
Paper pack

Damit, kurtina, kumot, pansapin sa kama, tuwalya
“Paper cartons without aluminum lined”
Isang beses

Mga bote, Plastik
na hindi pambalot

Nonpacking plastics

“Plastic stationery ”,” toys, tooth-brush ”, “comb”, “hose ”, “cassette Ilagay sa “ transparent o translucent ” na lalagyan maliban sa video tape ilagay sa
tape”, “video tape”, “leisure sheets”, “CD and wash basin”

ibang lalagyan.

tuwing
Ikalawang

bottles

Bote na pang-inumin, (sake & fruit juice), “seasoning & dressing & Alisin ang takip, hugasan at ilagay sa “transparent o translucent” paghiwalayin ang
cosmetics

Plastics for

Cups or vessels for margarine, instant-noodle, pudding, jellies, oil,

packaging

sauce, dressings, detergent & shampoo. Bags for biscuit & bread or

Plastic para

plastic bag, Eggs boxes. Styrofoam trays, cap of bottles, & Pet
bottle, tube for mayonnaise, wasabi, toothpaste and

pambalot

at

paste

pet

bottles

Bote na may” Pet mark” for cooling beverages, sake and spirits,
Pet bottles

seasoning sake, soy sauce, vinegar, salad dressings.

“colored” at “transparent “White”.

Linggo

Ilagay sa “transparent o translucent” na bag, “ Cups or vessels for food” , beverage,
seasoning & dressings and detergent ay kailangang usbusin muna lahat, linisin at Isang beses
patuyuin bago ito itapon,
Styrofoam ang pira-pirasuhin ng mas maliit sa 20 cm
Alisin ang takip at tatak, hugasan at ilagay sa itinalagang net bag.

sa Isang
Linggo

