
 

 
 
 
 
 
 

1.  Sa Distrito ng Mitsukaido  

（１）  Mga Klase ng Basura  

  

Paraan ng Pagtatapon ng Basura 

Sa Joso City, Ang pagtatapon ng basura ay depende sa klase ng basura, mayroong  

iba’t-ibang kulay ng bag sa bawat klase ng basura at mayroong araw ng pagtatapon.  
【 Koleksiyon ng Basura 】Ang araw ng koleksiyon at segregation ng basura ng 

Distrito ng Mitsukaido at Ishige ay magkaiba. 
 

① Basurang Nasusunog 
: Mga food waste paper waste     

 

      
 

③ Recyclable materials 

 

〇PET bottle 

Ang PET bottle ay ang mga mayroong    

PET bottle mark na nakalakip. Kagaya ng 

mga,  

mga inumin, mirin, soy sauce seasoning at  

mga non-oil dressing. 

 
PET bottle mark  

 

 
〇Mga lumang papel 

newspaper、magazine、karton at paper pack 

 

〇Mga lumang damit 

Mga produktong cotton tulad ng manipis 

na koton na kagaya ng damit na panloob. 

 

〇 Plastic Container Packaging (Plastic 

Container) 

Ang mga plastic container at packaging ay 

ang  mga plastic containers and wrappers 

na ginagamit sa mga food items. 

 
〇Empty can 

Kagaya ng mga de-latang inumin（steel, 

aluminum）、 canned goods,lata ng pang-

spray、 kaldero at kettle.  

 
〇Mga empty glass bottle 

Ang mga bote ng mga pagkain at inumin ay  

recyclable. 

 
 

 

 

※Sa pagtatapon ng mga basag at matatalas na bagay, ibalot 

sa papel at sulatan ito ng “danger” at itapon.   

 

 
② Basurang Di-nasusunog 

:  Mga nasirang bagay, leather              

at mga produktong rubber 

         

        

※Mangyaring ang 

mga label at takip 

ay alisin, at ang 

mga ito ay isama sa 

plastic container 

sa pagtatapon. 

 

Ilagay ang mga maruming bagay sa isang asul na bag 
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（２）  Paraan ng Pagtatapon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） Araw ng pagkolekta ng basura (sa lahat ng lugar ng Mitsukaido) 

Basurang Nasusunog] : Tuwing Martes at Biyernes. 

[Basurang Di-Nasusunog] : Tuwing Miyerkules. 

[Recyclable Plastic Container] :  Tuwing Huwebes. 

[Recyclable PET Bottle] : Tuwing  Miyerkules ng Ika-1, 3 at 5 linggo ng 
buwan. 

[Recyclable Empty bottle, Empty can,Lumang papel・Limang damit] :  

Sa distrito ng Kinugawa East, ay tuwing Lunes ng ika-1 at ika-3 linggo ng 

buwan.Sa distrito ng Kinugawa West, ay tuwing Lunes ng ika-2 at ika-4 na 

lingo ng buwan .  

Maayos nating i-segregate at itapon ang 

 
[Itinalagang bag ng basura] Mangyari na ilagay ang basur sa commercial bag ng basura at 

itapon. 

① Basurang Nasusunog（pula）② Basurang di-nasusunog（asul） ③ Recyclable（berde） 

                                         
※Paalala 

１ Ang mga empty glass bottle ay recyclable,ngunit huwag ilalagay ito sa plastic bag 

ng recyclable (berde) para itapon.Mangyaring itapon ito sa itinalagang lugar sa 

container ayon sa kulay ng bote (transparent, brown at ibang kulay).  

   Transparent bottle          Brown bottle             Ibang kulay ng bottle 

                                     
・Ang mga maaring itapon ay limitado para sa pagkain at inumin. 

・May mga katulad na mga bagay na gawa sa bote, ang mga sumusunod ay kasama sa Di- 

nasusunog na basura. Mga Heat resistant glass, ceramics, cosmetic bottle, milky white 

bottle,fluorescent lamp, light bulb, dish ware and glass plate. 
. 

２ Mangyaring ang mga lumang papel ay itali ng string . At ang mga maruruming papel ay 

ilagay sa plastic bag ng nasusunog na basura at itapon.  

① newspaper②magazine ③karton ④paper packs 

 
３ Mangyaring ang mga lumang damit ay itali ng string at itapon。Kung sa araw na 

umulan, mangyaring ilagay ito sa susunod na araw ng tapunan o ilagay ito sa mga 

transparent na plastic bag at itapon. 

 


