
      （ベトナム語）

  Áp dụng cho các loại "rác cháy được" và "bao bì hộp đựng bằng nhựa"

              Sử dụng túi rác do thành phố Nagareyama chỉ định

   Loại túi này sẽ được bán tại các cửa hàng trong thành phố

   Kế hoạch đưa vào sử dụng

Tháng 10/2021

Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022

(trong thời gian này vẫn có thể sử dụng túi rác hiện tại)　　　

Từ tháng 4/2022

   4 hiệu quả của việc dùng túi rác chỉ định

①　Giảm rác thải (giảm khí thải CO2)

②　Tăng tỷ lệ tái chế bao bì, hộp đựng bằng nhựa

③　Ngăn chặn việc đổ rác không đúng quy định và giữ an toàn cho các điểm tập kết rác

④　Ngăn chặn các loại rác không đúng quy định

   Q&A

Q.　Dùng túi rác chỉ định từ khi nào? Có thể mua loại túi này ở đâu?

A.　Sẽ áp dụng theo từng giai đoạn bắt đầu từ tháng 10/2021.

Đầu tiên loại túi này sẽ được bán tại siêu thị, sau đó sẽ được bán ở các cửa hàng trong thành phố.

Q.　Loại túi rác này có giá bao nhiêu?

A.　Giá thành sẽ hơi khác nhau ở mỗi cửa hàng.

Loại túi 45 lít có giá từ 9 đến 16 yên 1 chiếc. Loại túi 30 lít có giá từ 9 đến 12 yên 1 chiếc.

Q.　Túi rác sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau để thuận lợi cho việc sử dụng đúng không?

A.　Chúng tôi sẽ sản xuất 4 loại là 45 lít, 30 lít, 20 lít và 10 lít.

Q.　Các loại túi rác khác mà siêu thị hoặc các cửa hàng đang bán có thể sử dụng được nữa không?

A.　Những loại đó được dùng để đựng "rác không cháy được", "chai nhựa" và "rác nguy hiểm có hại".

Trung tâm vệ sinh môi trường thành phố Nagareyama  ☎ 04-7157-7411
(phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2021)

　　　　　（chỉ dùng tiếng Nhật）

        Bắt đầu bán túi rác chỉ định

         Thời gian chuyển đổi 

        Chỉ được dùng túi rác chỉ định


