
- Kooperatibang Asosasyon sa Paglilinis ng Toyohashi
   (septic tank)                                                   TEL. 48-5191

Nilalaman

- Sangay sa Patakarang Pangkapaligiran (5F ng
   Gusaling Panlungsod-Kanluran)          TEL. 51-2399

- Seksiyon ng Pangkalahatang Gawain (Sentrong
  Pangkapaligiran sa Silangan)                 TEL. 61-4136
  (11-19 Takayama, Aza, Imurecho)

- Sentrong Pangkapaligiran sa Timog   TEL. 48-6693
  (24 Hojido, Aza, Higashinananecho)
- Sentrong Pangkapaligiran sa Kanluran  TEL. 32-9231
  (46-1 Kyonowari, Aza, Jinnoshindencho)

- Punerarya                                                   TEL. 61-2032

*Ang pagsusunog o paglilibing ng bankay ng patay na aso (pusa) ay
  tinatanggap rin ng punerarya. (May bayad)

- Sentro sa Pagtanggap ng Door-to-door na Pagkokolekta
        TEL. 69-0530  FAX. 66-5374

*Oras na bukas sa pagtanggap/Lunes hanggang Biyernes (Maliban sa
  Sabado at Linggo, mga pambansang piyesta opisyal, mga araw ng
  pahinga at sa mga piyesta opisyal ng Bagong Taon) 9am-12nn, 1pm-4pm

- Seksiyon sa Pasilidad (Sentrong Pagbabagong-anyo
  ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle)  TEL. 46-5304
  (530 Nishi, Aza, Hoeicho)

- Seksiyon sa Pamamahala ng Basura (Waste
  Management Section, 5F ng Gusaling
  Panlungsod-Kanluran)                              TEL. 51-2410

- Libreng toll na linya para sa pag-uulat ng hindi legal
  na pagtatapon ng basura

- Benikyu Shoten Co., Ltd., Pangunahing Planta TEL. 32-8888
- Nittsu Higashi Aichi Unyu Co., Ltd. Tanggapan ng
   Negosyo ng Punong Tanggapan          TEL. 0533-85-7890
*Dapat munang bayaran ang singil sa pagrerecycle sa
  post office bago dalhin ang basura

- Benikyu Shoten Co., Ltd., Pangunahing Planta   TEL. 32-8888
- Benikyu Shoten Co., Ltd., Silangang Planta           TEL. 41-2344

- Kooperatibang Asosasyon ng Mga Kompanya sa
  Pagpoproseso at Pagtatapon ng Basura ng Higashi
  Mikawa                                                            TEL. 37-9811

- Kooperatibang Asosasyon sa Paglilinis ng Toyohashi
  (dumi at ihi)                                                   TEL. 31-0484

Makokontak kapag may katanungan
Ang sistema sa pagbubukod ng basura, Pagkolekta ng mga
Basurang Puwedeng Marecycle (resource) ng Lungsod, 
Recycling na Istasyon, Selyo sa Malaking Basura

Pagkolekta at pagbubukod ng basura sa
ordinaryong tahanan 

Tungkol sa istasyon ng basura
(Instalasyon, relokasyon, karatula, net, atbp.)

Pagtutulungan sa Pagkokolekta

Pagkolekta ng namatay na aso, pusa, atbp.

Door-to-door na pagkokolekta ng malaking basura

Tungkol sa pagtanggap ng maraming basura

Kung sariling ihahatid ang malaking basura sa 
araw ng linggo, mangyaring mag-apply dalawang 
araw bago mag-biyernes

Tungkol sa basurang galing sa mga negosyo

Kung gustong malaman ang kompanyang
nagmimintina at nag-iinspeksiyon ng septic tank

Mga reklamo sa pagsusunog sa open field

Kung makakita ako ng hindi legal na pagtatapon
ng basura

4 na pangunahing gamit sa bahay
Kung direktang dadalhin ang (TV, pridyeder/
freezer, washing machine, dryer ng damit, 
air conditioner)

Kapag direktang dadalhin ang maliit na appliance
(Awtorisadong Kompanya)

Kung gustong malaman ang kompanyang
magpoproseso sa basurang galing sa mga lugar
ng negosyo

Kung gustong malaman ang kompanyang
kumukuha ng dumi at ihi, temporaryong kubeta

Kung gustong malaman ang kompanyang naglilinis
ng septic tank

Basura ibabaon sa landfill

●
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●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●
- Seksiyon sa Pagbabaon sa Landfill (Katapusang
  Lugar na Pagtatapunan)                          TEL. 25-0145
  (441 Higashioonawate, Aza, Takatsukacho)

Makokontak kapag may katanungan
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TEL. 0120-56-0552
FAX. 0120-56-0552

Librong Patnubay 
para sa Basura 
ng Pamilya

Librong Patnubay 
para sa Basura 
ng Pamilya

Ipagbibigay-alam namin ang araw ng pagkolekta ng basura sa pamamagitan ng
e-mail, mga alas-6 ng gabi bago ang araw ng pagkolekta o alas-6 ng umaga sa araw 
mismo ng pagkolekta ng basura. Magparehistro sa website na ito!

http://www.53cal.jp/toyohashi/
(Libre ang pagpaparehistro at walang bayad sa paggamit, pero
babayaran mo ang singil sa pagpapadala (communication fee).)

Sangay na Pangkapaligiran ng Lungsod ng Toyohashi
http://www.city.toyohashi.lg.jp/8391.htm

Pagbubukod ng
Basura sa Toyohashi P1・2

Abiso P3・4

Paraan ng pagtapon sa 
istasyon ng basura P5

Nasusunog na basura P6

Basura galing sa kusina P7

Bote/Lata P8

P9

PET na bote

Basurang may markang
‘Pura” (plastik)

P10

Mapanganib na basura P10

Nadudurog na basura P11

Tela P12

Basura ibabaon sa 
landfill P12

Papel na basura P13・14

Malaking basura P15・16

4 na pangunahing 
gamit sa bahay P17

Personal na
kompyuter P18

Maliit na appliance P18

Pagtatapon ng 
maramihang basura 
mula sa tahanan P19

P19

Impormasyon P20

Basurang galing
sa mga negosyo P20

Flowchart sa
Pagbubukod ng Basura P21

Tsart sa Mabilis
na Pag-uuri P22～28

Mapa sa 
Pagtatapon ng 
Basura

P29・30

P31

Basurang hindi
makokolekta o 
maitatapon sa lungsod

QR code para sa pagpaparehistro
mula sa smartphone/cellphone

Ika
w an

g bida  
Zero na basura sa Toyohashi

Nais mo bang magparehistro
para sa serbisyong pag-aabiso

sa email tungkol sa araw
ng pagkolekta ng basura?

Nais mo bang magparehistro
para sa serbisyong pag-aabiso

sa email tungkol sa araw
ng pagkolekta ng basura?

2017.0331

Website ng Lungsod ng Toyohashi ⇒ Pamumuhay ⇒ Basura/Kapaligiran ⇒
 Pagbubukod ng Basura ⇒ Tungkol sa pagbubukod ng basura sa Lungsod ng Toyohashi

Makokontak kapag 
may katanungan



Mga supot para sa pagdadala Lugar na pagdadalhan ng basura

1. Nasusunog na 
    basura

2. Basura galing 
    sa kusina

3. Bote/Lata

4. Basurang may mar
    kang ‘Pura” (plastik)

5. PET na bote

6. Mapanganib na
    basura

7. Nadudurog na
    basura

8. Tela

9. Basura ibabaon 
    sa landfill

10. Papel na basura

11. Malaking basura

Pagbubukod ng B
asura sa Toyohashi

Pagbubukod ng B
asura sa Toyohashi

Ang mga basurang binubukod at itinatapon ng lahat ay kokolektahin ayon sa bawat
uri ng basura at wastong ipoproseso sa bawat pasilidad.

Pagbubukod ng Basura sa Toyohashi

Itinakdang supot
Dilaw at 

semi-transparent

Itinakdang supot
Puti at 

semi-transparent

Transparent o
semi-transparent
na supot

Transparent o
semi-transparent
na supot

Transparent o
semi-transparent
na supot

Transparent o
semi-transparent
na supot

Transparent o
semi-transparent
na supot

Talian ng panali
*OK lang ilagay sa papel na supot ang
  iba’t ibang mga marerecycle na papel

Istasyon ng B
asura

Ililipat sa planta sa pagrerecycle

Ililipat sa planta sa pagrerecycle

Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga
Basurang Puwedeng Marecycle

Sentro sa Paggamit ng Biomass

Isasagawa ang proseso sa pang-methane na 
permentasyon, upang makagawa ng elektrisidad, atbp.
Isasagawa ang proseso sa pang-methane na 
permentasyon, upang makagawa ng elektrisidad, atbp.

Sentro sa Pagrerecycle ng Plastik

Ibubukod at sisiksikin ang mga plastic, at
ililipat sa planta sa pagrerecycle.
Ibubukod at sisiksikin ang mga plastic, at
ililipat sa planta sa pagrerecycle.

Sentro sa Pagrerecycle ng Mga Basurang
Puwedeng Marecycle (Resource)

Ibubukod at sisiksikin ang mga basura na 
puwedeng ma-recycle at ililipat sa planta sa 
pagrerecycle.

Ibubukod at sisiksikin ang mga basura na 
puwedeng ma-recycle at ililipat sa planta sa 
pagrerecycle.

Ibukod ang mga susunuging basura sa mga basurang
puwedeng marecycle, at iproseso ito sa angkop na paraan.
Ibukod ang mga susunuging basura sa mga basurang
puwedeng marecycle, at iproseso ito sa angkop na paraan.

Katapusang Lugar na
Pagtatapunan

Ibabaon ito sa landfill.Ibabaon ito sa landfill.

Susunugin (incinerate) ang mga nasusunog na basura.
*Ibukod ang mga mapanganib na basura, at dalhin ito sa planta sa pagrerecycle.
Susunugin (incinerate) ang mga nasusunog na basura.
*Ibukod ang mga mapanganib na basura, at dalhin ito sa planta sa pagrerecycle.

Sentrong Pangkapaligiran sa Kanluran
(Yard sa Nadudurog na Basura)

Itinakdang supot
Walang kulay at 
semi-transparent

Transparent o
semi-transparent
na supot

21

May bayad na door-to-door
na pagkokolekta

Sariling paghahatid ng basura

Pasilidad sa
Pagproseso ng BasuraIsang sasakyang

pangkolekta ng basura
ang magdadala nito
sa pasilidad

Recycling na Istasyon
Sentrong Pangkapaligiran
Recycling Yard para sa 
Papel na Basura
(Lumang papel lang)



Abiso

A
biso

A
biso

Araw ng Pagkokolekta/
Dalas ng Pagkokolekta

Magmula Abril 2017, ang petsa ng 
pagkokolekta/dalas ng pagkokolekta ng basura
ay ayon sa sumusunod.

○ Ang Distrito A ay tumutukoy sa distrito kung saan kinokolekta ang nasusunog na basura sa “Lunes/Huwebes”, 
      at ang Distrito B ay tumutukoy sa distrito kung saan kinokolekta ang nasusunog na basura sa “Martes/Biyernes”.
○ Mangyaring basahin ang Clean Calendar para sa araw ng pagkolekta sa distrito ng paaralan kung saan ka nakatira

Paraan sa pagkolekta ng 
bote/lata
Mula Abril 2017, ang pagkokolekta ng bote/lata ay hindi na sa bote/lata box kungdi 

sa istasyon ng basura. 

Ang pagbubukod at pagkokolekta ng basura galing sa kusina ay magsisimula sa Abril 2017.

Itapon ang
mga bote/lata sa
istasyon ng
basura!

Ibukod ang 
basura galing sa 
kusina bago ito 

itapon
Isang sasakyang

pangkolekta ng basura
ang magdadala
nito sa pasilidad

Isasagawa ang
prosesong pang-methane na
permentasyon sa pasilidad na
gagawa ng elektrisidad
mula sa biogas.

○Bakit babaguhin ang lugar ng pagkokolektahan ng bote at lata?
Madaling gamitin ang kahon para sa bote/lata, ngunit maraming problema ang nangyayari katulad ng paglalagay ng 
hindi akmang basura maliban sa bote/lata dito, ingay sa gabi, at masamang amoy at mga peste. Ang mga ito ay 
nangangailangan ng maraming gastos para sa pagmimintina at pangangasiwa. Dahil dito binago namin ang 
pagkokolekta mula sa kahon para sa bote/lata patungo sa pagkokolekta gamit ang istasyon ng basura.

○Bakit sisimulan ang “pagbubukod ng basura galing sa kusina”?
Sa ngayon, ang basura galing sa kusina ay kino kolekta bilang nasusunog na basura, at kapag nasunog na ito, ito ay 
irerecycle bilang resource.

○Ano ang gagawin sa nakolektang resource?
Ito ay sasailalim sa pang-methane na permentasyon kasama ng mga dumi mula sa alkantarilya (sewage sludge), ihi at 
dumi mula sa septic tank sa “Sentro sa Paggamit ng Biomass”.

○Ano ang gagawin sa mga tinanggal na mga kahon para sa bote/lata?
Ibibigay ang mga ito sa mga nagnanais na mga asosasyon ng magkapitbahay 
(jichikai), paaralan, atbp., upang magamit namin para sa Pagkolekta ng mga 
Basurang Puwedeng Marecycle (resource) ng Lungsod.

BA

Ⓒ豊橋市トヨッキー

Mga basurang maitatapon bilang basura galing sa kusina (Bahaging hinango)

Dalas ng
Pagkokolekta Distrito A Distrito B

2 beses bawat
linggo

Miyerkoles

1 beses bawat
2 linggo

1 beses bawat
4 na linggo

1 beses bawat
8 linggo Martes Lunes

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Bote/lata

Basurang may markang
‘Pura” (plastik)

PET na bote

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Tela

Basura ibabaon sa landfill

Para sa paraan sa pagtapon ng bote/lata,
pumunta sa pahina 8

Pagsisimula sa pagbubukod at
pagkokolekta ng basura galing sa kusina

Para sa paraan sa pagtapon 
ng basura galing sa kusina,
pumunta sa pahina 7

品　　目

○Ano ang mangyayari kung sasailalim ito sa pang-methane na permentasyon?
Mabubuo ang biogas. Gagamitin ang biogas upang gumawa ng elektrisidad. Inaasahang magbibig ay ito ng 
elektrisidad sa 1,900 kabahayan.

メ
タ
ン
発
酵
槽

Tanke sa 
pang-m

ethane
na perm

entasyon

Makakagawa ng 
elektrisidad mula sa 
basura galing sa 

kusina!

Magbibigay kami ng abiso para sa mga pagbabago para sa taong 2017.

*Mangyaring tanggalin ang panlabas na kahon at panlabas na supot, at itapon ayon sa pagkakabukod ng mga basura.

Klasipikasyon ng
Pagbubukod

Kamo

Saigō

Tamagawa

Suse

GejōMaeshiba

Ushikawa
Ishimaki

TakaokaAsahi

Azumada

Iwata
Tame

Futagawa

Imure

Iwanishi

Tsuda Ōmura

Shimoji

Yoshidagata

Muro

Ōsaki

Sh
io
ta

Hanada

Fukuoka

Hanei

Sugiyama

Oitsu

Fujimi

Takatoyo

Ueta

Noyori

Takashi

Tenpaku Futagawa Minami

Ozawa Hosoya

Isobe

Nakano

Ashihara

Sakae

Miyuki

Matsuba
Matsuyama

Shinkawa

Hacchō

Ōshimizu

Tanigawa

Mu
ka
iy
am
a

Yutaka

Tsutsujigaoka

1 beses bawat 
linggo Biyernes Huwebes

Martes/Biyernes Lunes/Huwebes

Lunes/Huwebes Martes/Biyernes

A
Anko
Asin
Asukal
B
Balat ng alimasag
Balat ng edamame
Balat ng hipon
Balat ng itlog
Balat ng mais
Balat ng mani
Balat ng sibuyas
Balat ng usbong ng kawayan
Balat ng walnut
Balat/ubod ng prutas
Basura at ubod ng gulay
Bran ng palay
Bread crumbs(mumo ng tinapay)
Buto
Buto ng umeboshi
Buto o binhi (gulay/prutas)

Item
C
Caramel
G
Gawgaw
Gulaman
H
Harina
I
Instant na kape
Isda
J
Jam
Jelly
K
Kabute
Kanin
Karne
Kendi
Konyaku
M
Macaroni

Item
Roux ng curry
Roux ng stew
S
Somen 
Spaghetti
Supot ng tsaa
T
Talukap ng kabibi
Tinapay
U
Udon
W
Wakame (isang damong dagat)
Wasabi
Y
Yakisoba
Yokan (Jelly ng matamis na adzuki)

Item
Mantikilya
Margarin
Masa ng tinapay
Mayonnaise
Mga panimpla 
Mga pinatuyong pagkain
Mochi
N
Nagamit na dahon ng tsaa
Nagamit na giniling/balat ng kape
Nagyeyelong karne at isda
Nagyeyelong pagkain
Nukadoko
P
Pagkain na may amag
Pagkain ng alagang hayop
Pagkain ng sanggol
Pakete ng tsaang mugi/barley tea
Palay
Panis na pagkain
R

Item

43



Transparent o semi-transparent na supot

Itinakdang
supot ng basura

65

Paraan ng pagtapon sa istasyon ng basura
Nasusunog na basura

Mga supot para sa pagdadala

● Ilabas ang basura sa itinakdang araw.   
● Ilabas ang inyo ng mga basura hanggang 8:30 ng umaga sa araw ng pagkolkta.
● Itapon ang mga basura sa itinalagang istasyon ng basura.
● Ilagay ang mga basura sa itinalagang mga supot ng basura (nasusunog/di-nasusunog/basura galing sa kusina) at 
      dalhin sa itinalagang tapunan ng basura.
● Ang mga bote/lata, plastic, pet bottle, delikadong mga basura, tela, mga basurang ibinabaon sa landfill ay ilagay 
      sa transparent o semi-transparent na supot
● Ang istasyon ng basura ay para sa mga basurang mula sa tahanan lamang.
       Ang “mga basurang galing sa mga negosyo” na nauugnay sa mga aktibidad ng negosyo ay hindi dapat itapon 
      sa istasyon ng basura.

Supot: Walang kulay at semi-transparent
Kanji/Titik: Pula
Sukat: 45L, 30L, 20L, 10L

Supot: Dilaw at semi-transparent
Kanji/Titik: Itim
Sukat: 15L, 10L, 5L

Supot: Puti at semi-transparent
Kanji/Titik: Itim
Sukat: 45L, 30L, 20L, 10L

*Ang itinakdang supot ng basura ay ibinibenta sa kalapit ng mga supermarket,
  mga home center, mga convenience store, atbp. 

Bote/lata

Mapanganib
na basura

Basurang may
markang 

‘Pura” (plastik)

Basura ibabaon 
sa landfill

*Hindi itinakdang supot.

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura

Mga Angkop na Basura

<Araw ng pagkolekta/ Distrito A⇒Lunes/Huwebes bawat linggo; 
Distrito B⇒Martes/Biyernes bawat linggo>

Papel na basura na hindi puwedeng marecycle

Paano itatapon
(Sanga ng kahoy/Tabla ng kahoy)
Bigkisin at itapon sa ganoong kondisyon

<Basurang hindi dapat itapon>
Ang mga sumusunod ay hindi nasusunog na basura kundi mga
basurang puwedeng marecycle. Mangyaring makipagtulungan

upang marecycle ito.

*Bigkisin ang anumang mayroong haba na 60cm o mas
  maiksi, at diyametrong 30cm o mas mababa 

Maruming plastik na 
sisidlan at pakete

Maruming tela Mga produktong 
kinakailangan araw-araw
na 30 cm o mas mababa.

Mga produktong 
kinakailangan araw-araw
na 30 cm o mas mababa.

*Maliban sa mga metal na 
  produkto

*Mangyaring ibabad sa tubig

Damo, mga 
nahulog na 
dahon

Sanga ng kahoy Tabla ng kahoy

Tisyu Diaper Maruming
papel

Ilagay sa loob ng itinakdang
supot ng basura at itapon.

Basura galing sa 
kusina

Papel na basura

Sumunod tayo sa mga patakaran at paraan ng pagtatapon ng basura.

P
araan ng pagtapon sa istasyon ng basura

*Mangyaring tanggalin
  ang dumi

*Papel na may tirang pagkain 
  at langis

N
asusunog na basura

Nasusunog na basura Basura galing sa kusinaNadudurog na basura

PET na bote Tela

Transparent o 
semi-transparent 
na supot

Leather na produktoLeather na produkto

Nagamit na mga paputok
 (fireworks)
Nagamit na mga paputok
 (fireworks)

Thermal na 
papel, litrato



Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura

Ilagay sa loob ng transparent
o semi-transparent na supot
at itapon.

87

Bote/Lata
<Araw ng pagkolekta/ Distrito A⇒Biyernes bawat linggo; 
Distrito B⇒Huwebes bawat linggo>

Glass na bote  *Ang laki ay hanggang sa 
boteng may malapad na bukana at naglalaman ng 1.8 litro katulad ng sa umeshu.

Maliban sa mga panlabas na kahon at panlabas na
supot ng mga kendi, atbp.

Bote ng juice o alak Bote ng instant na 
kape o jam

Boteng garapon, boteng 
malapad ang bukana

Boteng pangkosmetiko

Lata  *Ang laki ay hanggang sa lata ng gatas na pulbos

Salamin at kristal na 
produkto maliban sa bote

Mga metal na produkto
maliban sa lata

Mga lata ng pintura o langis Spray na lata

Lata ng gatas na pulbos

Basura galing 
sa kusina

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura

<Araw ng pagkolekta/ Distrito A⇒Martes/Biyernes bawat
linggo; Distrito B⇒Lunes/Huwebes bawat linggo>

Paraan sa 
pagtapon

<Paraan sa pagtapon>

<Basurang hindi dapat itapon>

Basurang hindi dapat itapon
Mag-ingat dahil ang sumusunod na mga basura ay 
hindi itinatapon bilang mga basura galing sa kusina

Iba pa…
- Mantika (pinatigas)
- Toothpaste
- Mga bulaklak, damo, atbp.

*Huwag itong balutin ng mga papel na supot, diyaryo, 
  atbp. dahil baka maging sanhi ito upang masira ang 
  pasilidad.

Mga basura sa pagluluto Mga tirang pagkain Mga kendi Mga karne

*OK rin ang mga supot ng
  tsaa at mga filter sa kape

*Ang mga plato at 
  chopstick ay hindi mga 
  basura galing sa kusina

Mga isda at iba pang 
pagkaing 
dagat

Gamot Gum Tabako

Gulay Pang-araw-araw na ulam Prutas Mga grain

Ilagay sa loob ng itinakdang 
supot ng basura at itapon.

Mangyaring gawin ito kapag nagtatapon
ng bote/lata ○Ang mga bote at lata mayroong laman, o iyong hindi 

     matatanggal ang laman, at mga bote at lata na mas malaki sa 
     1.8 litrong bote o lata na mas malaki sa lata ng gatas na pulbos 
     ay itatapon bilang nadudurog na basura.

B
asura galing sa kusina

B
ote/Lata

3. Ilagay sa 
itinakdang 

supot ng basura

nasusunog na 
basura

Ang mga ito ay
itatapon bilang

1. Tanggalin ang takip 2. Banlawan ng tubig 3. Huwag pisain ang lata 4. Ilagay ang bote at lata nang 
    magkasama sa iisang supot

Ilagay sa itinalagang 
supot kung hindi basa

Patuyuin bago itapon

1. Alisan ng 
tubig

Basura ibabaon sa landfill Nadudurog na basura Nadudurog na basura Mapanganib na basura

*Mangyaring ubusin ang laman 
  bago itapon.
*Mangyaring ubusin ang laman 
  bago itapon.

o

Aluminum na lata Bakal na lata De-lata

Mga Angkop na Basura Mga Angkop na Basura

Mga Angkop na Basura

2. Itapon kasama ang net

Transparent o 
semi-transparent 
na supot

Nagamit na mga dahon ng
tsaa/Nagamit na giniling na 
kape

o

o



1. Tanggalin ang 
    takip at label

2. Banlawan
    ng tubig 3. Pisain

Paraan sa pagtapon
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PET na bote 
<Araw ng pagkolekta/ Distrito A at Distrito 
B⇒Miyerkoles bawat dalawang linggo>

Mapanganib na basura
<Araw ng pagkolekta/ Distrito A at Distrito B⇒Miyerkoles 
(isang beses bawat 4 na linggo>

Para sa mga inumin Para sa mga panimpla

Spray na lata, mga karayom, 
mga kutsilyo

Basurang may markang 
‘Pura” (plastik)

<Araw ng pagkolekta/ Distrito A at Distrito B⇒Miyerkoles 
bawat dalawang linggo>

Paraan sa
pagtapon

Basurang hindi dapat itapon
Mangyaring tandaan na ang mga sumusunod na basura ay 
hindi itatapon bilang basurang may markang ‘Pura” (plastik).

Supot ng kendi, tinapay, 
gulay, atbp.

Supot ng mga panindang 
damit, atbp.

Plastik na supot ng 
paninda

Plastik na takip

Sisidlan ng margarin, atpb.
Label ng PET na bote

Pakete ng itlog, pakete ng
tofu

Sisidlan ng cup ramen,
pudding/jelly/yogurt

Lalagyan ng mga sarsa, 
mantika, sawsawan (tare), 
dressing, atbp.

Lalagyan ng sabong
panlaba, shampoo at
conditioner

Tray ng karne o isda
Tray o lalagyan ng bento na 
binili sa mga convenience 
store at supermarket

Mangyaring gawin ito kapag nagtatapon 
ng mapanganib na basura

Mangyaring gawin ito kapag 
nagtatapon ng PET na bote

Basurang m
ay m

arkang ‘Pura” (plastik)

P
ET na bote 

M
apanganib na basura

Transparent o 
semi-transparent
na supot

Transparent o 
semi-transparent
na supot

Ilagay sa loob ng 
transparent o semi-transparent 
na supot at itapon.

Botelya

Mga supot

Mga tasa

2. Banlawan nang kaunti 
    upang matanggal ang 
    dumi

4. Ilagay
    sa supot 　

*Ihiwalay ang supot ng 
  PET na bote sa supot ng 
  pura mark na basura

Basurang hindi 
natatanggal 
ang dumi

PET na bote

Styrofoam

PET na bote

Ilagay sa loob ng 
transparent o semi-transparent 
na supot at itapon.

Ilagay sa loob ng 
transparent o semi-transparent
na supot at itapon.

○IIhiwalay ang supot ng PET na bote sa ‘Pura” (plastik) na basura.
○Kapag itinapon, takpan ng net upang hindi tangayin ng hangin.
○Itapon ang takip at label sa “basurang may markang ‘Pura” (plastik)”

Paraan ng 
pagtapon

A B

*Huwag doblehin ang supot.

5. Dalhin sa istasyon ng basura. 
    Takpan ng net

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura
Ang markang
ito ang 

palatandaan!

Mga Angkop na Basura

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura
Ang markang
 ito ang 

palatandaan!

Mga Angkop na Basura

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura

Mga Angkop na Basura

3. Ilagay sa supot 4. Dalhin sa istasyon ng 
    basura. Takpan ng net

Mga plastik na produkto na 
walang markang 
‘Pura” (plastik)

Mga plastik na produkto na
walang markang 
‘Pura” (plastik)

Transparent o
semi-transparent
na supot

- Maaari itong maging sanhi ng sunog sa sasakyang 
pangkolekta ng basura o pinsala sa kawaning 
nangongolekta ng basura. Huwag kailanman itong itapon 
bilang ibang uri ng basura.
- Ang digital na termometro at mga dry cell na baterya na 
may nakasulat na “walang lamang mercury” at saka itapon 
sa nadudurog na basura. Dalhin ang mga rechargeable na 
baterya sa dealer.
- Isauli ang karayom ng iniksiyon sa botika ng ospital. (Kung 
hindi maisasauli, ilagay sa sisidlan na hindi makakalabas 
ang laman, malinaw na isulat kung ano ang laman at ilabas 
sa tapunan). 
- Hindi kinakailangang butasan ang mga spray na lata, atbp.
- Balutin ang kutsilyo ng papel bago ilagay sa supot at saka 
itapon.
- Ilagay ang mga karayom, pako, labaha, atbp., sa sisidlan na 
hindi makakalabas ang laman at malinaw na isulat kung 
ano ang laman at dalhin sa tapunan.

Tray/Lalagyan ng pagkain

1. Tingnan ang marka

Nadudurog
na basura

Nadudurog na
basura

Nasusunog 
na basura

Ibukod ang supot 
ng A at B

Bombilya o fluorescent tube, mga
basurang naglalaman ng mercury
Bombilya o fluorescent tube, mga
basurang naglalaman ng mercury



Mga maliliit na appliance (wala pang 60cm) *Maaari rin itong dalhin sa mga Lugar ng Koleksiyon ng maliit na 
  appliance.  *Pumunta sa pahina 18 para sa mga detalye.

Mga produktong ginagamit araw-araw 
(mas mababa sa 120cm)
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Tela
<Araw ng pagkolekta/ Distrito A⇒Martes (1 beses bawat 8 linggo); 
Distrito B⇒Lunes (1 beses bawat 8 linggo>

Basura ibabaon sa landfill
<Araw ng pagkolekta/ Distrito A⇒Martes (1 beses bawat 8 linggo); 
Distrito B⇒Lunes (1 beses bawat 8 linggo>

Mga damit

Basag na bote Mga ceramic ware Salamin at kristal na produkto

Panyo, tuwalya Kurtina

Nadudurog na basura Ilagay sa loob ng itinakdang 
supot ng basura at itapon.

<Araw ng pagkolekta/ Distrito A at Distrito B⇒Miyerkoles 
(isang beses bawat 4 na linggo)>

Mga plastik na produktong 
may markang ‘Pura” (plastik)

Kaldero/Takure, atbp. Laruan Styrofoam

Bombilya, dry na baterya 
(walang lamang mercury)

Mga muwebles na wala 
pang 90cm ang taas at wala 
pang 120cm ang lapad

Payong Carry-on na bag

Microwave
*Para sa mga detalye, 
  pumunta sa pahina 17

Electric pot, rice cooker,
toaster

Dryer, plantsa VCR, DVD plater Cellphone, camera, game 
machine

Mangyaring gawin ito kapag 
nagtatapon ng nadudurog na basura

Basurang hindi 
dapat itapon

N
adudurog na basura

Tela
Basura ibabaon sa landfill

Kung hindi mailalagay sa 45L na itinalagang supot ng basura 
(nadudurog na basura) itali ito at dalhin sa istasyon ng basura. 

○Mga ilaw na may habang 60cm pataas, gas, heater na ginagamitan ng kerosenei⇒Malaking basura
○May lapad na 120cm o higit pa⇒Malaking basura
○Mga muwebles na may taas na 90cm o higit pa o lapad na 120cm o higit pa⇒Malaking basura

Ilagay sa loob ng transparent o 
semi-transparent na supot at itapon.

Transparent o
semi-transparent
na supotIlagay sa loob ng 

transparent o semi-transparent 
na supot at itapon.

Rug, karpet Stuffed toy Unan, throw pillow

Mangyaring gawin ito kapag nagtatapon ng Tela

Basurang hindi dapat itapon

○Dahil hindi ito marerecycle kung nabasa, huwag itong dalhin at itapon sa istasyon ng basura kapag umuulan. 
○Maaari rin itong dalhin sa mga Lugar ng Koleksiyon sa lungsod (Recycling na Istasyon, Sentrong Pangkapaligiran). 
    (Pumunta sa pahina 14)
○Ang mga sira, madudumi at basang tela ay sa nasusunog na basura itatapon.

Mangyaring gawin ito kapag nagtatapon ng basura ibabaon sa landfill

○Kung dadalhin ang mga nabasag na salamin at kristal, ilagay ito sa karton na malinaw na nakasulat kung 
     ano ang laman.
○Dahil mas madaling masira ang karton sa panahon ng ulan, ilagay sa supot ang karton.
○Kung may bahaging hindi salamin o kristal sa isang salamin at kristal na produkto, itapon ito sa nadudurog
     na basura.

Malaking basura Malaking basura

Personal na kompyuterMalaking basura
4 na pangunahing 
gamit sa bahay

Nadudurog na basura Nadudurog na basura

Mat sa banyo/kubeta

*Iyong mga bagay na wala pang 30cm at walang nakakabit na 
 metal ay maaaring dalhin at itapon bilang nasusunog na basura.

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura

Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura Basurang kinokolekta sa istasyon ng basura

Mga Angkop na Basura Mga Angkop na Basura

4 na pangunahing gamit sa bahay (TV, pridyeder/freezer, 
washing machine, dryer ng 
damit, air conditioner)

4 na pangunahing gamit sa bahay (TV, pridyeder/freezer, 
washing machine, dryer ng 
damit, air conditioner)

Personal na kompyuter
*Para sa mga detalye, pumunta sa 
  pahina 18

Personal na kompyuter
*Para sa mga detalye, pumunta sa 
  pahina 18

Transparent o 
semi-transparent
na supot

Kubre 
kama

Futon, kumot, inuupuang
unan (zabuton), kutson

Nadudurog na basura



4. Recycling Yard para sa 
    Papel na Basura

Papel na karton/Pambalot 
na papel

Sobre, postcard, 
papel na supot

Pamplet, atbp.

Diyaryo/Flyer Magasin Karton Karton ng gatas, atbp.

*Papel na karton para sa gatas 
  at juice 

Iba’t ibang mga marerecycle na papel

Hugasan ang karton ng gatas at iba pa, gupitin, patuyuin 
at talian ng pa-krus

Basurang hindi dapat itapon
Mangyaring itapon ang sumusunod bilang 
nasusunog na basura.

Paraan sa pagtapon

*Tanggalin ang mga 
  clip at stapler.

Talian ng panali nang 
pa-krus ang bawat uri

OK lang na ilagay sa papel na supot ang 
iba’t ibang mga marerecycle na papel
OK lang na isingit sa pagitan ng 
mga pahina ng magasin bago itapon

1. Gamitin ang Pagkolekta ng mga Basurang
     Puwedeng Marecycle (resource) ng Lungsod 
     (Pagkolekta ng scrap).　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. Dalhin sa Recycling na Istasyon
3. Dalhin sa Sentrong Pangkapaligiran
4. Dalhin sa Recycling Yard para sa Papel na 
    Basura
5. Dalhin sa Lugar ng Koleksiyon ng Pribadong 
    Tagakolekta ng Papel na Basura 

OK ang
papel
na supot

OK ang
papel
na supot

*Isinasagawa ito ng lokal na (jichikai) asosasyon ng mga 
 residente, PTA, atbp.

*Para sa mga detalye tungkol sa kung saan
dadalhin ang basura, pumunta sa kanang pahina.

Tissue paper, disposable na diaper, crimped na postcard, thermal 
paper (sa resibo, atbp.), litrato, Mga wax processed na produkto 
katulad ng paper cup, atbp., carbon paper, mga panselyo, 
aluminum foil o palara, mga karton kung saan ang loob ay kulay 
pilak, atbp.

Tissue paper, disposable na diaper, crimped na postcard, thermal 
paper (sa resibo, atbp.), litrato, Mga wax processed na produkto 
katulad ng paper cup, atbp., carbon paper, mga panselyo, 
aluminum foil o palara, mga karton kung saan ang loob ay kulay 
pilak, atbp.

Papel na basura

Mga basurang hindi kinokolekta sa istasyon ng basura

Ang papel na basura ay basura na puwedeng 
marecycle. Huwag itapon bilang nasusunog na basura

Diyaryo/flyer, magasin (kabilang ang 
iba’t ibang mga marerecycle na papel), 
karton, karton ng gatas, atbp.)

P
apel na basura

P
apel na basura

Ang nakatakdang petsa sa pagsasagawa ng Pagkolekta ng mga Basurang Puwedeng Marecycle 
(resource) ng Lungsod sa bawat lugar ay maaaring tingnan sa website ng Lungsod ng Toyohashi.

1. Pagkolekta ng mga Basurang Puwedeng Marecycle (resource) ng 
    Lungsod (Pagkolekta ng scrap)

2.  Istasyon ng Recycling

[Nakatakdang petsa na isasagawa] http://www.city.toyohashi.lg.jp/6176.htm

Lugar kung saan puwedeng dalhin ang papel na 
basura o tela, gamit na mantika, maliit na appliance.
○AEON Toyohashi Minamiten
○Azumada

1-12 Ochiai, Aza, Noyoricho
30-4 Shinonomecho

                                      ・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○Sentrong Pangkapaligiran sa Silangan
○Sentrong Pangkapaligiran sa Timog
○Sentrong Pangkapaligiran sa Kanluran

11-19 Takayama, Aza, Imurecho
24 Hojido, Aza, Higashinananecho
46-1 Kyonowari, Aza, Jinnoshindencho

・・・

・・・・・

・・・

<Mga Basurang Maaaring Dalhin>

Oras ng pagtanggap/ 1pm-5pm
(Araw-araw maliban sa piyesta opisyal ng bagong taon at mga araw 
na hindi bukas ang nasabing pamilihan)

Oras ng pagtanggap/ Lunes hanggang Biyernes/ 9am-4pm
(Sarado tuwing sabado at linggo, piyesta opisyal at sa piyesta opisyal 
ng Bagong Taon)

*Talian ng panali nang
   pa-krus

Tela

*Ilagay sa loob ng transparent o 
  semi-transparent na supot

Mantika Maliit na appliance

*Para sa mga detalye, 
  pumunta sa pahina 18

*Para sa mga detalye, 
  pumunta sa pahina 18

3. Sentrong Pangkapaligiran
Sasakyang pangkolekta ng basura. Papel na basura 
o tela

*Mangyaring kontakin ang lokal na kawani kung may ihahatid kang basura.

Ito ay isang lugar kung saan maaari mong dalhin ang papel 
na basura na mula sa tahanan at mga negosyo 

Pangalan ng Kompanya Address Numero ng
Telepono

Araw ng Pagtanggap Oras na bukas sa pagtanggap
(Hindi kasama ang pahinga sa 

tanghalian)

*Mangyaring kontakin ang kinauukulang kompanya kung may ihahatid kang basura. *1 Hindi tatanggapin ang papel na basura na mula sa negosyo

5. Lugar ng Koleksiyon ng Papel na Basura ng Pribadong Tagakolekta ng Papel 
    na Basura
Nakalagay sa loob ng mga home center at mga botika ang mga Lugar ng Koleksiyon ng papel na basura 
ng Pribadong Tagakolekta ng Papel na Basura (mga lalagyan, atbp.). Magagamit ito kung sakaling pupunta 
ka rin lang sa mga lugar na ito upang mamili.

<Mga Basurang Maaaring Dalhin>

*Talian ng panali nang pa-krus

Tela

*Ilagay sa loob ng transparent o 
  semi-transparent na supot

Lunes 
hanggang 
Biyernes

Sabado Linggo
Mga pambansang
piyesta opisyal, mga 
araw ng pahinga

Tricks Metal Co., Ltd.

Shinwaseishi Co., Ltd.

Kanda Shoten Co., Ltd.

Ogura Shoten

Sakuma Shoten Ltd.
Fukudasansho Co., Ltd. Tanggapan
ng Negosyo sa Toyohashi

Hosoi Co., Ltd.

Kawai Ltd*1

Hada Shoten

Natsuyama Shoten Ltd.

Miyazaki Co., Ltd. Tanggapan ng 
Negosyo sa Toyohashi
Yamazi Shigyo Co., Ltd. Tanggapan 
ng Negosyo sa Toyohashi

Takahashi Shigyo

Fukui Shigyo Ltd.

123 Kinuta, Aza, Hanadacho

1-9-16 Maedaminamimachi 

11-1 Ipponmatsu, Aza, Mukaiyamacho

52-2 Higashikomukai, Aza, Shinsakaecho

4-24-2 Komoguchicho

1-1 Tonyacho

31-1 Koikecho

37 Girou, Aza, Ushikawacho 

7-2 Kageiwa, Aza, Iwatacho

88-1 Iwayashita, Aza, Iwayacho

42-2 Minamiikegami, Aza, Imurecho

16-5 Fujinami, Aza, Fujinamicho

48-5 Takada, Aza, Takadacho

8-3 Magarimatsu, Aza, Ooiwacho

31-7977

52-6781

53-2353

090-3858-3555

31-0771

31-4398

45-1516

61-1966

63-1523

61-9232

62-0144

47-3251

46-0795

41-1332

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8am-5pm

8:30am-5pm  *Sa umaga ng Linggo lamang

8:30am-5pm

8am-5pm

8am-5pm

8:30am-5:30pm

8am-5pm

9am-5pm

8am-5pm

10am-12nn

9am-4:30pm

8am-5pm

8am-6pm

8am-4pm

Meiki Cleaner Co., Ltd. Punong Tanggapan

Meiki Cleaner Co., Ltd. Planta ng Haracho

101-34 Nakayama, Aza, Wakamatsucho

1-99 Minamiyama, Aza, Haracho

25-1026

41-7530

○

○

8am-5pm

8am-5pm

Maliit na appliance

Ando Spendo Shokai*1 20-3 Hamagurizawa, Aza, Uetacho 25-3910 ○ 9am-12nn

*PET na bote

Mga Angkop na Basura

papelPapel na 
basura

Papel na 
basura
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*Bukod sa sinisingil na bayad para sa pagkolekta ng lungsod ng 4 na pangunahing gamit sa bahay, kailangan ring paunang bayaran ang singil sa 
  pagrerecycle sa post office. (Basahin ang pahina 17)
*Ang singil sa pagrerecycle ay ang nilathalang singil (kasama ang consumption tax) ng mga pangunahing tagagawa ng artikulo. Ang bahagyang singil ay 
  iba-iba depende sa tagagawa ng artikulo, kung kaya’t mangyaring kumpirmahin sa dealer ng appliance o Sentro ng Tiket sa Recycling ng Appliance.

Malaking basura

M
alaking basura

M
alaking basura

Listahan ng mga bayad para sa pagkolekta ng malaking basura
Mga pang-elektrisidad/gas/
langis na kagamitan

- Kotatsu
- Elektrik na kumot (tigtatatlong tatami) 
- Microwave
- Dishwasher at dryer

- Elektrik na organ
- Boiler ng ofuro
- Water heater (hindi kasama ang 
   elektrik na water heater)
- Stereo set (hindi kasama ang 
   mini-component set)
- Iba pa (60cm o higit 
   pa ang isang gilid)

- Massage machine 
   (silya na uri)
- Elektrik na piano (hindi 
   kasama ang desktop na uri)

■TV

<CRT>
■Mas maliit sa 20 inch
■20 inch o higit pa at hindi
     lalagpas sa 30 inch
■30 inch o higit pa

<LCD/Plasma>
■hindi lalagpas sa 40 inch
■40 inch o higit pa at 
      hindi lalagpas sa 50 inch
■50 inch o higit pa

■Pridyeder/Freezer

■Washing machine/
    Dryer ng damit

Muwebles/Fixtures/
Mga Kagamitan sa Kama/Iba pa

Sinisingil na bayad para 
sa pagkolekta

4 na pangunahing 
gamit sa bahay

sinisingil na 
bayad para sa 
pagkolekta

Laki

- Silya para sa pagtanggap ng bisita (hanggang sa 
   2 tao ang makakagamit)
- Silya (tigdadalawang piraso)
- Mesa
- Kuna
- Kutson (walang spring)
- Desk (hindi dobleng-pedestal na mesa)
- Pinto, fusuma, shoji (tigdadalawang piraso)
- GI sheet (tigtatatlong piraso)
- Veneer na tabla (tigdadalawang piraso)
- Stepladder (120cm o higit pa)
- Karpet (tigtatatlong tatami)
- Futon/Kumot/Inuupuang unan (zabuton), atbp. 
   (tigtatatlong piraso)
   *Ang isang kumot o kapareho nito ay itinuturing 
     na 1/2 piraso
- Bisekleta (Mangyaring ikansela ang Rehistrasyon 
   para sa Paghadlang sa Krimen (Crime Prevention 
   Registration))
- Organ
- Ski, snowboard (120cm o higit pa)

- Silya para sa pagtanggap ng bisita (hanggang sa 
   3 tao ang makakagamit)
- Kama (nadismantle na)
- Kutson ng kama (mayroong spring)
- Mesa (dobleng pedestal na mesa)
- Mga muwebles
  (May taas na wala pang 90cm, lapad na 120cm o higit pa)
  (May taas na 90cm o higit pa, lapad na wala pang 120cm)
- Tatami (tig-iisang tatami)
- Makinang pantahi (hindi kasama ang desktop na uri)
- Iba pa 
  (120cm o higit pa at wala pang 360cm sa isang gilid)

- Mga muwebles (taas na 90cm o higit pa, lapad na 
   120cm o higit pa)
- Bathtub
- Safe o kahang bakal (naglalaman ng wala pang 20L)

500 yen

1,000 yen

1,500 yen
*Ipinapakita ang bilang ng piraso (tatami), kung kaya’t ang artikulong hindi makakaabot sa gayong bilang (tatami) ay kukuwentahin bilang ganoong bilang.

■Kapasidad na hindi lalagpas sa 100L
■Kapasidad na 100L o higit pa at hindi lalagpas sa 250L
■Kapasidad na 250L o higit pa

■Dryer ng damit
■Washing maching (maliban sa drum na uri)
■Drum na uri ng washing machine

1,000 yen
2,000 yen

3,000 yen
1,500 yen
2,500 yen
3,000 yen
1,500 yen
2,000 yen
3,000 yen

*Singil sa pagrerecycle
Mula noong Setyembre 1, 2016 
hanggang ngayon

1,836 yen
             (hindi lalagpas sa 16 inch)

2,916 yen
                           (16 inch o higit pa)

3,672 yen 
                 (hindi lalagpas sa 171L)

4,644 yen (171L o higit pa)

2,484 yen

972 yen■Anuman ang laki
■Aircon (kabilang ang unit na 
      nilalagay sa labas o outdoor unit) 2,000 yen

Applicable Items

*Ito ay tinataguriang “malaking basura” anuman ang sukat nito.
*Mangyaring ikansela ang rehistrasyon ng bisikleta (crime prevention registration) kung ito ay itatapon. [Makokontak 
  kapag may katanungan] sa kalapit na dealer ng bisikleta o sa Aichi Crime Prevention Registration Association para sa 
  mga katanungan  TEL. 052-201-2708

Mga pang-elektrisidad, gas, 
langis na kagamitan na 60cm 
o higit pa ang isang gilid

Iba pang bagay na higit 
sa 120 cm ang isang gilid

Door-to-door (May bayad) *Kinakailangang ilabas ang basura sa labas ng bahay o gusali.

Sasabihin ng Sentro ng 
Pagtanggap ang numero 
ng resibo (receipt no.), 
araw ng pagkolekta, 
lugar kung saan ilalabas 
ang artikulo, sinisingil 
na bayad para sa 
bawat artikulo, atbp. 

3.

Sentro sa pagtanggap ng door-to-door na pag kokolekta 
mag-apply sa pamamagitan ng telepono (69-0530)

1.

●Oras na bukas sa pagtanggap/ Lunes-Biyernes 
　 9am-12nn, 1pm-4pm
　 (Maliban sa Sabado at Linggo, mga pambansang piyesta opisyal, mga 
     araw ng pahinga at sa mga piyesta opisyal ng Bagong Taon)
●Ang araw ng pagkolekta ay maaaring hindi tumugma sa iyong kahilingan.
●Para sa mga taong nahihirapan sa pakikinig at pagsasalita, 
    mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng FAX. 66-5374.

Mangyaring ipagbigay-alam sa amin ang 
iyong address, pangalan, numero ng 
telepono, bagay na itatapon, laki at bilang 
ng malaking basura iyong ipapadala.

2.

<Hanggang 5 artikulo bawat 
isang beses na pagkokolekta>

Paglalabas ng Malaking basura5.
●Ilabas ang malaking basura sa itinakdang lugar sa umaga 
    ng araw ng pagkolekta bago mag-8:30am.
●Kailangang nandoon ka kasama ng 4 na pangunahing 
    gamit sa bahay pagdating ng mga kolektor.
    Kailangan din ang nabayaran recycling ticket.

Sariling pagdadala sa Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga 
Basurang Puwedeng Marecycle (Libre) Mangyaring basahin ang pahina 19.

1 Gilid

Mga muwebles na may taas 
na 90cm o higit pa o lapad na 
120cm o higit pa sa isang gilid 

Taas

Lapad

1 Gilid

Bumili ng Selyo sa Malaking Basura sa 
halagang katumbas sa sinisingil na bayad 
mula sa mga tindahang 
nagbebenta ng Selyo ng 
Malaking Basura.

4.

●Isulat ang pangalan at numero ng resibo sa selyo.
●Idikit ang selyo sa lugar sa madaling makita sa malaking basura.
●Ang selyo ay binibenta sa mga supermarket, convenience store, at mga 
    tindahan na mayroong nakapaskil na selyong ito.
●Bilhin ang selyo pagkatapos na kumpirmahin ang sinisingil na bayad sa 
    panahon ng Aplikasyon sa Telepono.
●Hiwalay na bayaran ang singil sa pagrerecycle ng 4 na 
    pangunahing gamit sa bahay sa post office.

Microwave, karpet, kotatsu, futon, kumot, kama, silya, mesa, frame ng kama, 
kutson, bisekleta

Maliban sa Itinakdang Artikulo

Mga basurang hindi kinokolekta sa istasyon ng basura

Itinalagang Bagay/Kasangkapan 

Mga Angkop na Basura
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Maliit na appliance

Hindi ito maaaring dalhin sa pasilidad ng lungsod. Irerecycle ito ng tagagawa ng kinauukulang artikulo.

4 na pangunahing gamit sa bahay Personal na kompyuter Maliit na appliance

TV Pridyeder/Freezer Washing machine/ 
Dryer ng damit1,836 yen 

(hindi lalagpas sa 16 inch)
2,916 yen 
(16 inch o higit pa)

3,672 yen 
(hindi lalagpas sa 171L)
4,644 yen (171L o higit pa)

2,484 yen

Aircon
972 yen

Mga Angkop na Basura at Singil sa Pagrerecycle 

Paano itatapon Mangyaring itapon sa alinmang paraan.

<Paraan sa pagtapon>
● Lugar ng koleksiyon ng maliit na appliance
(Kinokolekta sa 18 na lugar ng koleksiyon sa lungsod.)

● Kokolektahin ang pambahay na appliance na wala pang 60cm.
○Sentrong Pangkapaligiran (Silangan/Timog/Kanluran)　○Recycling na Istasyon (Azumada)

● Kokolektahin ang maliit na appliance na hindi lalagpas sa lapad na 27cm, taas na 16cm at lalim na 30cm
○Recycling na Istasyon (Aeon Toyohashi Minamiten, Azumada)　○Gusaling Panlungsod　○Madoguchi Center (8 lugar sa lungsod)　
○Sentro ng Kalusugan ng Publiko/Sentrong Pangkalusugan　○Sentro sa Paglinang para sa Mga Kinabukasan ng Bata　
○Sentro sa Edukasyong Ginagamit ang Pandinig at Paningin　○Sentral na Aklatan　
○Sentrong Pangkapaligiran (Silangan/Timog/Kanluran)

● Hihiling sa Awtorisadong Kompanya ng Batas sa Pagrerecycle ng maliit na appliance

(Itatapon ng Awtorisadong Kompanya alinsunod sa Batas sa Pagrerecycle ng maliit na appliance.)
● Dadalhin sa Planta (Walang bayad)
Benikyu Shoten Co., Ltd.
○Pangunahing Planta  12 Chinowari, Aza, Jinnoshindencho  TEL. 32-8888
○Silangang Planta          90 Motoyashiki, Aza, Mitsuyacho           TEL. 41-2344

○Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle　  530 Nishi, Aza, Hoeicho　                              TEL. 46-5304
○Sentrong Pangkapaligiran sa Silangan                                                                   11-19 Takayama, Aza, Imurecho  　             TEL. 61-4136
○Sentrong Pangkapaligiran sa Timog                                                                        24 Hojido, Aza, Higashinananecho　         TEL. 48-6693
○Sentrong Pangkapaligiran sa Kanluran                                                                   46-1 Kyonowari, Aza, Jinnoshindencho　 TEL. 32-9231

*Mangyaring kumpirmahin sa Awtorisadong Kompanya ang 
  makokolektang basura at oras ng pagdadala nito.

*Kung dadalhin ang maliit na appliance sa Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle, Ilagay sa loob 
  ng itinakdang supot para sa n.adudurog na basura.

○Asosasyon sa Pagtataguyod ng 3R para sa Personal na kompyuter (Personal Computer 3R Promotion 
    Association) (http://www.pc3r.jp)　TEL. 03-5282-7685 FAX. 03-3233-6091
*Ang mga personal na kompyuter na walang marka sa pagrerecycle ay nangangailangan ng bayad sa 
  pagkolekta ng mga basurang puwedeng marecycle.

● Pagkokolekta sa pamamagitan ng Takyubin 
     (May bayad)

(Maaari lamang mag-apply sa pamamagitan ng website.)

http://www.renet.jp/
RenetJapan Inc. 

● Hihiling sa Tagagawa, atbp. Mag-apply para sa koleksiyon sa reception desk ng tagagawa. Kung hindi alam ang reception desk ng tagagawa o kung sariling gawa o hindi kilala ang tagagawa 
ng personal na kompyuter, mangyaring magkumpirma sa sumusunod.

● Dalhin sa Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle /Sentrong 
Pangkapaligiran (Silangan/Timog/Kanluran)

(Walang bayad kung sarili mong dadalhin sa pasilidad. Ihiwalay ang personal na kompyuter at maliit na 
appliance sa ibang basura at dalhin sa mga lugar na ito.)

Itinalagang lugar ng pagkolekta ng tagagawa ng artikulo

*Hindi saklaw ang gagamitin para sa mga layuning pangnegosyo.    Mula noong Setyembre 1, 2016 hanggang ngayon

*Kinakailangan ang recycle fee sa pagtatapon.
*Kumpirmahin sa Sentro ng Tiket sa Recycling ng Appliance kung gagamitin para 
  sa mga layuning pangnegosyo. 
*Ang tiket sa recycling ay ang nilathalang singil (kasama ang consumption tax) ng 
  mga tagagawa ng artikulo.
  Ang bahagyang singil ay iba-iba depende sa tagagawa ng artikulo, kung kaya’t mangyaring 
  kumpirmahin sa dealer ng appliance o Sentro ng Tiket sa Recycling ng Appliance.
*Ang sinisingil na bayad ay maaaring mag-iba depende sa taon.

Benikyu Shoten Co., Ltd., 
Pangunahing Planta

12 Chinowari, Aza, Jinnoshindencho

TEL. 32-8888

Nittsu Higashi Aichi Unyu Co., Ltd. Tanggapan 
ng Negosyo ng Punong Tanggapan

85-1 Shiroshita, Aza, Ushikubocho, 
Toyokawa-shi

TEL. 0533-85-7890

Magbayad sa singil sa pagrerecycle at singil sa 
koleksiyon at transportasyon ng

basura sa dealer.

Pagkokolekta sa pamamagitan 
ng dealer

<Patakaran>
Obligado ang binilhang dealer ng 4 na 
pangunahing gamit sa bahay na 

kolektahin ang mga ito. Bilang patakaran, 
hilinging kolektahin ito ng iyong dealer.

Sentro ng Tiket sa Recycling 
ng Appliance

     0120-319640
http://www.rkc.aeha.or.jp

Pagbabayad sa singil sa pagrerecycle sa 
post-office

Dalhin sa sumusunod na 
itinalagang lugar ng pagkolekta 

ng tagagawa ng artikulo

Kung sariling dadalhin sa 
itinalagang lugar ng pagkolekta 

ng tagagawa ng artikulo (Mangyaring basahin ang pahina 15 para sa mga detalye)
Aplikasyon sa Telepono sa pamamagitan

ng pagtawag sa 69-0530

Door-to-door na pagkokolekta 
(maghihintay sa pagdating ng 

koleksiyon)(Asistencia)

Pagbabayad sa singil sa pagrerecycle sa post-office 
at pagbabayad sa sinisingil na bayad para sa 
pagkolekta sa convenience store, atbp.

Kung hihilingin ang lungsod 
na magkolekta

Kung hindi puwedeng ipaki usap ng appliances sa dealer

Kung hindi puwedeng ipaki usap 
ng appliances sa dealer

Maliit na appliance

Personal na kompyuter

Naglalaman ito ng mga metal na puwedeng marecycle. I-recycle natin ito.

*Angkop lamang sa mga desktop na uri 
  ng kompyuter. *I-delete muna ang mga personal na impormasyon bago ito itapon.

*Ang maliit na appliance na wala pang 60 cm 
  (maliban sa personal na kompyuter, microwave) ay 
  maaaring itapon sa istasyon ng basura bilang 
  nadudurog na basura.Personal na 

Kompyuter
Maliit na appliance

Mga basurang hindi kinokolekta
sa istasyon ng basura

Basurang kinokolekta sa
istasyon ng basura

Minato Avenue

●Istasyon ng 
    Gasolina

●Seinounyu●
Life Port 
Toyohashi

Mikawa 
Bay

Papuntang 
GamagoriJinnoshinden

★
Benikyu Shoten Co., Ltd.

Papuntang 
Toyohashi

●Across

Paagus
an ng B

aha ng 
Toyoga

wa

●Nitori

●Totomaru

●McDonald’s 
●

●Mega World

Lin
ya 
ng 
Tre
n n
g Ii
da

Corona●

Marugen Ramen●

Miyashita

Shiroshita

Pangkalahatang 
Ospital ng Aoyama

★
Nittsu Higashi Aichi 
Unyu Co., Ltd.

*Kailangang paunang bayaran ang singil sa pagrerecycle 
  sa post office
*Kung sariling dadalhin sa itinalagang lugar ng pagkolekta, 
  babayaran lang ang singil sa pagrerecycle (Kinakailangang bayaran 
  nang hiwalay ang singil sa pagpapadala ng pera sa post-office).
*Ang pagdadala sa itinalagang lugar ng pagkolekta ay Lunes 
  hanggang Sabado, pero dalhin ito sa itinalagang lugar ng 
  pagkolekta ng tagagawa ng artikulo pagkatapos kumpirmahin oras 
  at iba pang impormasyon sa kinauukulang lugar ng pagkolekta.
*Maaari mo itong dalhin sa alinmang itinalagang lugar ng pagkolekta.

4
 na pangunahing gam

it sa bahay

Bay Bridgew
ay

Pam
bansang H

ighw
ay Blg. 23 

(Toyohashi Bypass)

D
aan papuntang Lungsod 
ng Toyohashi

Personal na kom
pyuter

M
aliit na appliance

Mga Angkop na Basura Mga Angkop na Basura

Personal na kompyuter

Mga basurang hindi kinokolekta sa istasyon ng basura

Maliit na appliancePersonal na kompyuter

1

151
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○Ang pagtanggap ng pagpapareserba sa pamamagitan ng telepono (46-5304) ay mula 8:30am hanggang 5pm, maliban sa Sabado at Linggo, 
    mga pambansang piyesta opisyal, mga araw ng pahinga at mga piyesta opisyal ng Bagong Taon. Sabihin ang adres (pangalan ng pook o machi), 
    pangalan, numero ng telepono, at lahat ng dadalhing malaking basura at ang petsa at oras kung kailan ito dadalhin.
○Ang mga basurang kahoy (puno sa hardin, torso, atbp) at hindi malaking basura. Hindi ito madadala sa Linggo. Dalhin at itapon bilang basurang 
    wala pang 120cm sa Lunes hanggang Biyernes. Bukod dito, maaari rin itong itapon sa istasyon ng basura kung 60cm o mas mababa ang haba,
    30cm o mas mababa ang diyametro.

Isang kawani ng lungsod ang maaaring pumunta sa bahay mismo 
para sa door-to-door na pagkokolekta sa mga sambahayan na 
nahihirapan sa pagdadala ng mga basura ng tahanan sa istasyon 
ng basura.
*Bilang patakaran, ang tao na 65 taong gulang o higit pa o kaya’y 
baldado o may kapansanan sa katawan na nasa isang sambahayang 
mayroon lang 1 taong itinuturing nahihirapan sa paglalabas o 
pagtatapon ng basura sa istasyon ng basura. Bukod dito, 
karagdagang kondisyon rin na wala siyang kamag-anak o lugar na 
mapaghingan ng suporta.

Sumali tayo sa Kilos 530 (Gomi Zero Undo o Kilos upang maging
zero ang basura).
Ang Kilos 530, na nagsimula sa slogan na “Dalhin pauwi ang
sarili nating basura”, ay ipinakalat mula sa Toyohashi hanggang
sa buong bansa. Dahil sa pakikipagtulungan ng lahat,
nakapagdiwang tayo sa ika-40 taong anibersaryo noong Hulyo
2015. Patuloy tayong aktibong sasali sa mga aktibidad sa 
paglilinis ng komunidad, atbp. upang makalikha tayong lahat ng
isang malinis at masarap tirhan na lungsod.

Mangyaring magtanong sa dealer o Sangay sa Paghadlang ng Sunog ng Departamento ng Paghadlang ng Sunog 
(51-3115) kung paano itatapon ang pamuksa sa sunog.
Bukod dito, nakikipagtulungan rin ang Asosasyon ng mga Tagagawa ng Pamuksa ng Sunog sa mga lokal na sales 
agent o distributor upang isagawa ang pagpoproseso ng mga ito.
Maaaring mag-search sa website ng Sentro sa Pagtataguyod ng Pagrerecycle ng Pamuksa ng Sunod para sa kalapit na 
reception desk.
*Kinakailangan ang bayad sa pagrerecycle (kabilang ang sinisingil na bayad sa pagpoproseso).

[Upang maibsan ang trapiko sa Sentrong Pagbabagong-anyo 
ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle!]
Dahil nagiging sanhi ng trapiko sa kalapit na mga daana ng pagdadala ng basura sa Sentrong 
Pagbabagong-anyo ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle, nagpaplano kaming magbukas ng lugar 
na pagdadalhan ng basura sa Sentrong Pangkapaligiran (Silangan/Kanluran) at Katapusang Lugar na 
Pagtatapunan. Kapag isinagawa ito, paunang isusulat ang tungkol dito sa Koho Toyohashi kung kaya’t 
pakikumpirma ang mga detalye sa oras ng pagtanggap dito.

Sitwasyon ng Trapiko sa Sentrong
Pagbabagong-anyo ng Mga Basurang
Puwedeng Marecycle

● Mga basurang mahirap iproseso Ang mga sumusunod na basura ay hindi makokolekta at mapoproseso ng lungsod dahil ang mga ito ay mahirap iproseso.

Mangyaring hiniling ang pagproseso sa pinagbilhan o dealer, tagagawa, atbp. Kung hindi kilala ang pinagbilhan, mangyaring kontakin ang 
Sangay sa Patakarang Pangkapaligiran (51-2399) upang magtanong.

● Pamuksa ng sunog

Dalhin ang mga Ni-Cd na baterya, lithium-ion na baterya, nickel-metal hydride na baterya sa kalapit na “Tindahan sa 
Pagtutulungan sa Pagrerecycle”. Maaaring mag-search para sa Tindahan sa Pagtutulungan sa Pagrerecycle sa website ng JBRC.

● Rechargeable na baterya

Ang basurang galing sa mga negosyo (basurang galing sa aktibidad ng negosyo) ay kailangang iproseso nang wasto sa pananagutan ng nagpapalakad 
ng negosyo. Ang kahit na kaunting basurang galing sa negosyo ay hindi maaaring dalhin at itapon sa mga lokal na istasyon ng basura o dalhin sa mga 
pasilidad ng lungsod.
Lalung-lalo na sa mga bahay na nagsisilbi ring tindahan o lugar ng negosyo, hindi maaaring ihalo ang mga basurang galing sa negosyo sa mga basura 
ng tahanan.
Ang pagtatapon ng basurang galing sa negosyo ay maaaring ipagkatiwala sa mga pribadong kompanya sa pagtatapon ng basura, o sariling dalhin (may 
bayad) ang basurang ito sa Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga Basurang Puwedeng Marecycle (ang basura galing sa kusina ay maaari ring dalhin sa 
Sentro sa Paggamit ng Biomass) pagkatapos na makuha mula sa Seksiyon sa Pamamahala ng Basura ang 
pahintulot sa pagtatapon.
Para sa luma o gamit na papel na maaaring marecycle, maaari ring gamitin ang Recycling Yard para sa 
Papel na Basura (pahina 14).
Ang listahan ng mga kompanya sa pagtatapon ng basura na lisensiyado ng lungsod ay nakasulat sa 
website ng Seksiyon sa Pamamahala ng Basura [http://www.city.toyohashi.lg.jp/5395.htm].

    Para sa mga detalye, mangyaring basahin ang Librong Patnubay sa 
Basurang Galing sa Mga Negosyo o kontakin at magtanong sa 
Seksiyon sa Pamamahala ng Basura (51-2410).

Sentro sa Pagtataguyod ng Pagrerecycle ng Pamuksa ng Sunod　TEL. 03-5829-6773　http://www.ferpc.jp/

(Instituto) JBRC　TEL. 03-6403-5673　http://www.jbrc.com/

Gulong o tire Baterya Cylinder ng propane 
gas, medikal na 
cylinder ng gas

Basurang langis/
Kerosene

Pintura/Thinner Piano
Bisekleta/Kotse o 
sasakyan/Bangka 
o barko

<Makokontak kapag may katanungan>
Sangay sa Patakarang Pangkapaligiran TEL. 51-2399

Ang markang ito ay 
isang palatandaan

Pang-agrikulturang 
kemikal/Mapanganib 
na gamot o lason

Pagtatapon ng maramihang basura mula sa tahanan Impormasyon

Lugar Kung Saan Dapat Dalhin ang mga Basura

Sentrong Pagbabagong-anyo ng 
Mga Basurang Puwedeng Marecycle

Mga Oras ng Pagtanggap

530 Nishi, Aza, Hoeicho  TEL. 46-5304

Pagdadala mula Lunes hanggang Biyernes 
(hindi kasama ang mga piyesta opisyal at mga piyesta opisyal ng Bagong Taon)

Pagtutulungan sa pagkokolekta Sumali tayo sa Kilos 530 (Gomi Zero Undo 
o Kilos upang maging zero ang basura).

Mangyaring gamitin ang Eco-shop.

Ang pagsusunog ng parang (open field) 
ay ipinagbabawal ng batas.

Basurang galing sa mga negosyo
(basurang hindi mula sa mga ordinaryong tahanan, katulad ng mga tindahan, opisina, restawran, agrikultura, atbp.)

<Makokontak kapag may katanungan>
Seksiyon ng Pangkalahatang Gawain　
TEL. 61-4136

<Makokontak kapag may katanungan>
Secretariat ng Konsehong 
Pangkapaligiran ng Kilos 530 
(sa loob ng Sangay sa Patakarang 
Pangkapaligiran)
TEL. 51-2399
http://www.530.toyohashi.aichi.jp/

Sa Lungsod ng Toyohashi, binibigyan naming ng sertipikasyon bilang 
Eco-shop ang mga tindahan na aktibong nagsasagawa ng pagbabawas 
at pagrerecycle ng basura, katulad ng pagpapasimple ng pagpapakete 
ng tinitinda at pagbebenta ng mga recycled na produkto. Ang mga 
tindahang ito ay may nakapaskil na sticker na kamukha ng nasa kanan. 
Aktibo nating gamitin ang mga Eco-shop na ito.
Ang listahan ng mga Eco-shop ay nandito
http://www.city.toyohashi.lg.jp/6172.htm

Ang pagtangay o pagnakaw ng basurang 
puwedeng marecycle ay ipinagbabawal ng 
ordinansa.
Tandaan: 

*Basurang Puwedeng Marecycle (Resource)...lata at bote, PET na bote, 
  mga plastic na sisidlan at pakete, papel na basura, tela, elektrikal na 
  produkto, metal na produkto at mga produktong naglalaman ng 
  metal, atbp.

Tandaan: 

<Kung may nakita ka...>
Seksiyon sa Pamamahala ng Basura TEL. 51-2410

<Kung may nakita ka...>
Seksiyon sa Pamamahala ng Basura TEL. 51-2410

<Kung may nakita ka...> 
Seksiyon ng Pangkalahatang Gawain TEL. 61-4136

Ang hindi legal na pagtatapon ng basura 
ay ipinagbabawal.
Tandaan: 

* Nasusunog na basura, Nadudurog na basura, 
   ilagay sa loob ng itinakdang supot ng basura 
   at dalhin sa lugar.

9am-12nn
1pm-4pm

Mga Uri ng Basura

Nasusunog na basura 
(itinakdang supot ng basura.)
Nadudurog na basura 
(itinakdang supot ng basura)

Mapanganib na basura

Malaking basura

Lugar Kung Saan Dapat Dalhin ang Basura

Sentrong Pagbabagong-anyo ng 
Mga Basurang Puwedeng Marecycle

Mga Oras ng Pagtanggap

Pagdadala sa Linggo *Kinakailangan ang pagpapaserba sa pamamagitan ng telepono

9am-12nn
1pm-4pm

Uri ng Basura

Malaking basura

⇒

Dalhin ang inyong mga basura na dulot ng paglilipat o paglilinis ng bahay.

Basurang hindi makokolekta o maitatapon sa lungsod

P
agtatapon ng m

aram
ihang basura m

ula sa tahanan
B
asurang hindi m

akokolekta o m
aitatapon sa lungsod

Im
porm

asyon
B
asurang galing sa m

ga negosyo

Kung tatangayin o nanakawin mo ang basurang puwedeng 
marecycle (resource), mapapatawan ka ng multang 200,000 
yen o mas mababa.

Kung nagsagawa ng pagsusunog ng parang na labag sa 
batas, mapapatawKung walang ingat na magtatapon ng 
basura kahit saan, mapapatawan ng 5 taon o mas mababa 
na pagkabilanggo at multa na 10,000,000 yen ang 1 tao at 
5 taon o mas mababa na pagkabilanggo at multa na 
300,000,000 yen ang 1 korporasyon.

Kung walang ingat na magtatapon ng basura kahit saan, 
mapapatawan ng 5 taon o mas mababa na pagkabilanggo 
at multa na 10,000,000 yen ang 1 tao at 5 taon o mas 
mababa na pagkabilanggo at multa na 300,000,000 yen 
ang 1 korporasyon.

2019



*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

A

B

B
Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna

Abo

Abo 

Accordion na kurtina

Agar/Gelatin

Air cleaner

Air con

Aircon

Aklat-aralin

Alambre

Album

Aluminum foil

Aluminum na lata

Aluminum sash/frame ng bintana

Anko

Antenna ng TV

Aparador (closet)

Aparador ng damit

Apron

Aquarium

Artipisyal na damo (gawa sa plastik)

Ashtray (gawa sa salamin o ceramic)

Asin

Asukal

Asul na plastik na sheet

Attache case

Audio player

Baby rack

Backpack

Bag

Bag para sa elementarya

Bahay ng aso

Bakal na lata

Balat ng alimasag o hipon

Balat ng edamame

Balat ng hipon

Balat ng itlog

Balat ng mais

Balat ng mani

Balat ng pistachio

Balat ng sibuyas

Balat ng usbong ng kawayan

Balat ng walnut

Balat/ubod ng prutas

Balde

Bangka o barko

Banig

Banyera

Basag na salamin

Basahan

Basket para sa insekto (gawa sa plastik)

Basura at ubod ng gulay

Basurang bakal

Basurang fiber

Basurang langis

Bat (gawa sa kahoy)

Baterya

Baterya (walang lamang mercury)

Bathtub

Bato (malaking bato)

Beads sofa

Bean chair ng bata

Bentilador

Biberon

Bihon

Bisekleta

Blanket

Blinds

Blinds 

Blinds (gawa sa kahoy)

Boiler ng banyera

Bola

Bola sa bowling

Bolpen

Bomba ng kerosene

Bomba para sa gulong ng bisekleta

Bombilya 

Bombilyang fluorescent

Bombilyang puti ang ilaw

Boots

Bote ng beer

Bote ng gamot

Bote ng kosmetiko

Bote ng manicure

Bote ng pabango

Bote ng panimpla

Bote ng shampoo

Boteng naglalaman ng 1.8 litro na inumin

Bowl ng goldfish (gawa sa kristal)

Bran ng palay

Breadmaker

Brick o laryo

Bubble wrap (pang-cushion na materyal)

Buhangin

Buhangin para sa alagang hayop

Basura ibabaon sa landfill

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Hindi kokolektahin

Nasusunog na basura

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Malaking basura

-

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Bote/Lata

Bote/Lata

Bote/Lata

Bote/Lata

Bote/Lata

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Bote/Lata

Basura ibabaon sa landfill

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

-

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Malaking basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay 

4 na pangunahing gamit sa bahay

papel na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Malaking basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Tela 

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Malaking basura

Nadudurog na basura

Ang mga masyadong marurumi ay hindi
magiging basura na puwedeng marecycle.

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta sa
nasusunog na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang gawa sa materyal maliban sa kahoy ay
mapupunta sa nadudurog na basura.

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. Ang 120cm
o higit pa ay mapupunta sa malaking basura

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Maaari ring gamitin ang paraang pangongolekta ng dealer, atbp.
Itapon ang takip sa nadudurog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang natitirang
laman ay mapupunta sa nadudurog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Itapon ang
takip sa basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Maaari ring gamitin ang paraang pangongolekta ng dealer, atbp.
Itapon ang takip sa nadudurog na basura

Tanggalin ang bahaging bomba at itapon
sa nadudurog na basura

Ang gawa sa plastik ay mapupunta
sa nadudurog na basura.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Dahil hindi basura  ang buhangin, hindi ito maaaring
dalhin sa Pasilidad sa Pagproseso ng Basura.

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang natitirang
laman ay mapupunta sa nadudurog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman.

Dahil hindi basura  ang bato (malaking bato), hindi ito
maaaring dalhin sa Pasilidad sa Pagproseso ng Basura.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.
Dalhin ang mga rechargeable na baterya sa dealer,
atbp. Ang bateryang may lamang mercury ay
mapupunta sa mapanganib na basura.

Basain gamit ang tubig.

Basain at huwag hayaang kumalat.

Ang wala pang 120cm ay mapupunta sa
nadudurog na basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta sa
malaking basura

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta sa
malaking basura

Maaaring may basura na hindi makokolekta
nang door-to-door depende sa laki at hugis.

Ang wala pang 90cm ay mapupunta sa
nadudurog na basura

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta sa
malaking basura

Ang gawa sa metal ay mapupunta sa
nadudurog na basura

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp. Ang rubber
boat ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

(abong natira sa pagpapainit ng 
banyera, sa pagbabarbecue, atbp.)

(basurang ginupit na
tela, rolyo ng tela)

(kasama ang LED na
bombilya, atbp.)

(gawa sa bagay
maliban sa kahoy)

Flowchard sa Pagbubukod ng Basura
Halimbawa, ang pambahay na appliance. Ang paraan sa pagtapon ay 
magdedepende sa uri at laki. Patnubay sa pagtatapon ng mga gayong basura.

Flow
chard sa P

agbubukod ng B
asura

Klasipikasyon ng Basura sa Tahanan (ayon sa alpabetikong pagkasunud-sunod) QR Code sa Patnubay sa
Pagbubukod ng Basura

4 na pangunahing pambahay na appliances

Personal na kompyuter  

(TV, pridyeder/freezer, washing machine/dryer 
ng damit, air conditioner)

(desktop, notebook)

Wala pang 60cm
(Hindi kasama ang 4 na pangunahing pambahay na 
appliances/personal na kompyuter)

60cm o higit pa
(Hindi kasama ang 4 na pangunahing pambahay na 
appliances/personal na kompyuter)

4 na pangunahing gamit sa bahay
                 Basahin ang pahina 17

Personal na kompyuter    
                Basahin ang pahina 18

Nadudurog na basura  
                 Basahin ang pahina 11
Maliit na appliance  
                 Basahin ang pahina 18

Malaking basura  
                 Basahin ang pahina 15

Itinakdang artikulo katulad ng 
microwave, karpet, silya, atbp.
*Mangyaring basahin ang 

pahina 16

Malaking basura 
                Basahin ang pahina 15

May metal

Walang metal

120cm o higit pa

Wala pang 120cm

Wala pang 30cm

30-120cm

120cm o higit pa

Nadudurog na basura  
                Basahin ang pahina 11

Malaking basura  
                Basahin ang pahina 15

Masusunog na basura  
                 Basahin ang pahina 6
Nadudurog na basura  
                 Basahin ang pahina 11

Nadudurog na basura  
                 Basahin ang pahina 11

Malaking basura  
                Basahin ang pahina 15

Walang pang 90cm 
ang haba

Wala pang 120cm 
ang lapad

Malaking basura  
                Basahin ang pahina 15

Nadudurog na basura  
                Basahin ang pahina 11

90cm o higit pa 
ang taas
o

120cm o higit pa 
ang lapad

P
am
bahay 

na appliance
M
ga m

uw
ebles

M
ga produktong 

kinakailangan araw
-araw

(Hindi kasam
a ang pam

bahay na appliance)

Tsart sa M
abilis na Pag-uuri

21 22



*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

G

H

Gatas na pulbos

Gawgaw

Ginadgad na keso

Ginupit na bulaklak

Gitara

Glass na bote

Glass na pinto

Glove na pang-baseball/pang-isports

Glow lamp

Golf club

Goma

Goma na boots

Goma na guwantes

Goma na hose

Gulaman

Gulong

Gulong/Tube ng bisekleta

Gunting

Guwantes

Hagdan

Halogen heater

Hanger (gawa sa plastik)

Hanger rack (sabitan ng hanger)

Hard disk

Harina

Hawla ng ibon (gawa sa kahoy)

Heater na gumagamit ng langis

Heater ng tubig

Helmet

Highlighter na pen

Hollow block

Hollow block (kongkreto)

Hose

Hot plate

Ice pack

IH na kalan

Imbakang kabinet (monooki)

Ink cartridge

Inkan o panatak

Instant na kape

Isda

Iskoba

Istante ng libro

Istante ng mga pinggan, kubyertos, atbp.

Istante ng sapatos

Itinatapal na gamot/shippu

Jam

Jelly

Jet ski

Kabute

Kadena

Kadena para sa gulong

Kagamitang may ilaw

Kahoy na bakod

Kahoy na deck

Kama

Kamera

Kandila

Kanin

Kapote

Kapote/Bota

Karayom

Karayom na pang-iniksiyon 

Karit

Karne

Karpet

Kart ng matatanda (elektrik na kart)

Karton

Karton (corrugated na papel)

Karton ng gatas

Karton ng sake/alak 

Karwahe ng bata

Katalogo

Katsuo bushi

Kawaling pangprito

Kawayan

Kechup

Kendi

Kendi/matamis na pagkain

Kerosene

Keso

Keyboard (PC)

Kimono

Kimono/Yukata

Kinako/harina

Knit

Kobre kama

Kombu

Konyaku

Kotatsu

Kotatsu shiki

Kotse

Krayola

Kulay-pula na inkpad

Basura galing sa kusina

Hindi kokolektahin

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Mapanganib na basura

Mapanganib na basura

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Malaking basura

Papel na basura

Papel na basura

Papel na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Papel na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Hindi kokolektahin

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Tela 

Tela 

Basura galing sa kusina

Tela 

Tela 

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Malaking basura

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Malaking basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Tela 

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Basura ibabaon sa landfill

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Malaking basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

C

B

D

Buhangin para sa pusa

Bulak

Bulaklak

Buto

Buto ng umeboshi

Buto o binhi (gulay/prutas)

Calculator

Car navigation system

Car seat ng bata

Car seat ng sanggol

Caramel

Case ng CD

Case ng MD

Cash card, atbp. (magnetic card, atbp.)

Cassette na uri ng cylinder ng gas

Cassette tape

CD

Cellar ng bino

Cellophane

Cellphone

Chewing Gum

Chopstick (gawa sa kahoy)

Color box  

Cooler box
Cooling box/kabinet sa pagpapainit o pagpapalamig

Cotton swab

Cutter

Cylinder ng gas (Cylinder ng propane gas)

Damit na panloob 

Damo

De gas lighter

De gas na fan heater

De gas na Kalan

De gas na oven

De gas na oven range

De gas na rice cooker

De koryente na bisekleta

De kuryente na gitara

De kuryente na karpet

De kuryente na kumot

De kuryente na organ

De kuryente na piano

De kuryente na termos

De kuryente piano

De kuryenteng karpet

De kuryenteng pang-ahit

Dehumidifier

De-motor na bisekleta

Deodorant

Desk lamp

Digital na kamera

Dish dryer

Dishwasher at dryer

Disposable na diaper

Disposable na lighter

Disposable na pampainit na nasa pakete

Diyaryo

Dry cell na baterya 

Dryer ng buhok

Dryer ng damit

Dryer ng futon

DVD

DVD player

Eskrima para sa bata 

Eskrima para sa bata (gawa sa kahoy)

Espongha

Exhaust na bentilador (exhaust fan)

Extension cord

Fan heater

Fan heater na petrolyo/kerosene

Fax machine

File folder

Film

Fixtures/sliding door,atbp.

Flashlight

Floppy disk

Fluorescent na bombilya

Flyer (kalakip ng diyaryo)

Freezer

Furikake

Furooke

Furoshiki (pambalot na tela)

Fusuma

Futon

Futon ng kotatsu

Galvanized sheet iron 

Game machine

Game software

Gamit pangsanitary

Gamot

Gamot (kapsula)

Garapon ng instant na kape

Garapon ng kape

Gasera

E

D

F

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nasusunog na basura

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Papel na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Papel na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay 

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Tela 

Malaking basura

Malaking basura

Malaking basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Bote/Lata

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay 

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay

Nasusunog na basura

Mapanganib na basura

Hindi kokolektahin

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Malaking basura

Malaking basura

Malaking basura

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Ang mga masyadong marurumi ay
mapupunta sa nasusunog na basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Iniinstala sa loob, katulad ng kusina

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang gawa sa materyal maliban sa kahoy ay
mapupunta sa nadudurog na basura.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Maaaring may basura na hindi makokolekta
nang door-to-door depende sa laki at hugis.

Maaari ring gamitin ang paraang
pangongolekta ng dealer, atbp.

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Ang wala pang 90cm ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang wala pang 90cm ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang wala pang 90cm ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Isauli ang hanger na pagmamay-ari ng dry
cleaning shop sa kanila. Ang gawa sa kahoy
ay mapupunta sa nasusunog na basura

Ang mga basurang galing sa gawaing konstruksiyon ay hindi
tatanggapin. Ang 120cm o higit pa ay mapupunta sa malaking
basura  Durugin ito upang maging 50cm o mababa pa
Ang mga basurang galing sa gawaing konstruksiyon ay hindi
tatanggapin. Ang 120cm o higit pa ay mapupunta sa malaking
basura  Durugin ito upang maging 50cm o mababa pa

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp. Ang mga tire na
para sa bisekleta ay mapupunta sa nadudurog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman.
Hindi kinakailangang butasan.

Burahin ang iyong personal
na impormasyon.

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ipakolekta ang baterya sa binilhang dealer,
atbp. 

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ang basurang wala pang 60cm at hindi gumagana bilang
microwave ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang gawa sa materyal maliban sa kahoy ay
mapupunta sa nadudurog na basura.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Kasama sa 4 na pangunahing pambahay na
appliances. Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp. 

Kasama sa 4 na pangunahing pambahay na
appliances. Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp. 

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Tanggalin ang dumi.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang mga hindi nagamit (kasama ang case)
ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Hindi kasama ang mga likidong gamot

Ang mga basurang galing sa gawaing konstruksiyon
ay hindi tatanggapin ng lungsod. Ang 120cm o mas
maiksi ay mapupunta sa Nadudurog na basura

Ang mga basurang may markang ‘Pura” (plastik) ay
mapupunta sa basurang may markang ‘Pura” (plastik) 

Ang plastik na takip ay mapupunta sa
basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. Ang 120cm
o higit pa ay mapupunta sa malaking basura

Dalhin ang mga rechargeable na baterya sa dealer,
atbp. Ang bateryang may lamang mercury ay
mapupunta sa mapanganib na basura.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin.
120cm o maiksi pa kung direktang dadalhin 

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin.
120cm o maiksi pa kung direktang dadalhin 

Ilagay sa sisidlan na hindi makakalabas ang laman,
malinaw na isulat kung ano ang laman at ilabas sa tapunan

Ipakolekta ang baterya sa binilhang dealer,
atbp. 

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin.
120cm o maiksi pa kung direktang dadalhin 

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ilagay sa sisidlan na hindi makakalabas ang laman,
malinaw na isulat kung ano ang laman at ilabas sa tapunan

I-disassemble.

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga PunaPangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna

G

I

J

J

K

(may kulay na
kahong istante)

(gumagamit ng kuryente)

(natural na fiber/
kemikal na fiber)

(pang-alis ng
halumigmig)

(walang lamang
mercury)

(gawa sa bagay
maliban sa kahoy)

(maliit na palanggana
gamit sa paliguan)

(papel na ginagamit
sa sliding door)

(kulay-pilak
ang loob)
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*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

Mga pinggan kubyertos, atbp. 

Microwave oven

Microwave stand 

Miso

Mochi

Mop

Motorsiklo

Mouse 

Mustard

Nabe (Kaldero)

Nagamit na dahon ng tsaa

Nagamit na giniling/balat ng kape

Nagyeyelong karne at isda

Nagyeyelong pagkain

Namuong mantika

Nata/Itak

Natto

Natuyong dahon
Needle-point holder  

Negatibong film

Negatibong film ng litrato

Net na panghuli ng insekto

Ni-Cd na baterya

Nori (pagkain)

Nukadoko

Orasan

Orasan (maliit)

Orasan para sa dingding

Orasang may alarma

Organ

Oven Toaster
Pabango sa paligid 

Pagkain na may amag

Pagkain ng alagang hayop

Pagkain ng sanggol

Pahabang salamin

Pakete ng itlog

Pakete ng ready made goods

Pakete ng strawberry

Pakete ng tsaang mugi/barley tea

Pako

Palay
Paliguan ng sanggol 

Pamatay apoy
Pamatay-insekto 

Pamatay-insekto 

Pambalot na papel

Pamingwit ng isda

Pamunas ng paa
Pamunas ng paa sa paliguan 
Pamunas ng paa sa paliguan 

Pamutol ng damo

Panangga ng ulan sa bintana

Pandikit 

Pang-agrikulturang kemikal

Panggupit ng damo

Pangmasahe (upuan)

Pangpiknik na banig o sapin

Panis na pagkain

Panlinis ng salamin (de bomba)
Panlinis ng salamin at kristal 

Pansing

Pantasa ng lapis

Pantrabahong guwantes

Panyo

Papel na baso
Papel na kahon 
Papel na karton 

Paputok

Pardible

Parts ng kotse

Paso (gawa sa ceramic)
Paso ng halaman 

Payong
Personal na kompyuter 

Personal na kompyuter 

PET na bote

Photocopier

Piano

Picture Book

Pigurin 

Pinatu yong shiitake

Pinto

Pintura

Pizza

Plaka

Plantsa

Plantsahan

Plastik na balde

Plastik na pambalot/wrap

Plastik na supot ng paninda

Plato 

Plorera 

Plywood

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Mapanganib na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Tela 

Nasusunog na basura

Papel na basura

Papel na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Basura ibabaon sa landfill

Basura ibabaon sa landfill

Nadudurog na basura

Personal na kompyuter

Personal na kompyuter

PET na bote

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Papel na basura

Basura ibabaon sa landfill

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Hindi kokolektahin

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Basura ibabaon sa landfill

Basura ibabaon sa landfill

Malaking basura

Basura ibabaon sa landfill

Malaking basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nasusunog na basura

Mapanganib na basura

Basura galing sa kusina

Nasusunog na basura

Mapanganib na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Basura galing sa kusina

Mapanganib na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Papel na basura

PK

L

Kuna

Kurbata

Kurdon

Kurtina

Kutsara

Kutsilyo

Kutsilyong pangkusina

Kutson 

Kutson ng kama

Kuwaderno/notebook

Lababo

Labaha

Label ng PET na bote

Lagari

Lalagyan ng damit
Lalagyan ng dressing 

Lalagyan ng ketchup
Lalagyan ng ketchup 
na gawa sa kamatis

Lalagyan ng larawan
Lalagyan ng mainit o 
malamig na inumin
Lalagyan ng mantika 

Lalagyan ng mantika 

Lalagyan ng mayonnaise
Lalagyan ng mga sarsa 

Lalagyan ng pagkain 
Lalagyan ng pagkain 
Lalagyan ng sabong panlaba 

Langis ng makina

Lapis

Laptop

Laruan (gawa sa kahoy)

Laruang gawa sa plastik

Lata ng de-lata

Lata ng gatas na pulbos

Lata ng inumin

Lata ng kerosene

Lata ng langis (mantika)

Lata ng langis ng makina

Lata ng pintura

Latang naglalaman ng 18 litro 

LCD TV

LED na bombilya

Lente

Libro

Lighter

Lipstick

Lithium ion na baterya

Litrato

Lnuupuang unan o zabuton

Lubid

Lubid na panlukso/jumping rope

Lugaw

Lumang damit

Lupa (para sa hardin)

Luwad/clay

Macaroni

Magasin

Magaspang na papel

Mahabang kurdon

Makinang panggiling ng palay

Makinang pang-knitting
Makinang pantahi 

Malaking organ

Maleta

Manika

Mantel

Mantika

Mantika ng tempura

Mantikilya

Mapanganib na gamot 

Margarin

Martilyo
Masa ng tinapay/bread crumbs

Mat sa banyo

Mat sa kusina
Mat sa kusina 

Mat sa pambungad na pintuan

Matigas na maleta

Mayonnaise

MD

Mechanical pencil

Mesa

Mesa ng personal na kompyuter

Mesa o lamesa

Mesa para sa pagtanggap ng bisita 

Mga aparatong pang-ehersisyo

Mga damit

Mga gamit na gawa ceramic 

Mga gamit sa kotse

Mga gamot
Mga kagamitang pang-agrikultura 
Mga noodles 

Mga panimpla

Mga pinatuyong pagkain

L

M

Nasusunog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Tela 

-

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Papel na basura

Papel na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Tela 

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Hindi kokolektahin

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Tela 

Basura ibabaon sa landfill

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Mapanganib na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Tela 

Nadudurog na basura

Tela 

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Mapanganib na basura

Malaking basura

Malaking basura

Papel na basura

Nadudurog na basura

Mapanganib na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Nasusunog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Nadudurog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Hindi kokolektahin

Nasusunog na basura

Personal na kompyuter

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Bote/Lata

Bote/Lata

Bote/Lata

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Papel na basura

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Hindi kokolektahin

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Limitado lang para sa mga nagamit sa tahanan. Ang
60cm o higit pa ay mapupunta sa malaking basura 

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Ang basura na hindi matatanggalan ng
dumi ay mapupunta sa nasusunog na basura

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. 
Hindi kinakilangang butasan

Limitado lang para sa mga nagamit sa tahanan. Ang
60cm o higit pa ay mapupunta sa malaking basura 

Tanggalin ang bahaging bomba at itapon
sa nadudurog na basura

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ang basurang kulay pilak ang loob ay
mapupunta sa nasusunog na basura

Ang gawa sa plastik ay mapupunta
sa nadudurog na basura.

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta sa nasusunog na basura.
Ang gawa sa plastik ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang gawa sa plastik ay mapupunta sa nadudurog na basura.
Ang gawa sa kahoy ay mapupunta sa nasusunog na basura

Ang basurang hindi gawa sa salamin/kristal o
ceramic ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang gawa sa plastik ay mapupunta
sa nadudurog na basura.

May maraming hakbang sa pagproseso ng
basura, kung kaya't basahin ang pahina 18. 

May maraming hakbang sa pagproseso ng
basura, kung kaya't basahin ang pahina 18. 

Tanggalin ang takip at label, at itapon sa
basurang may markang ‘Pura” (plastik) 

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Mangyaring ubusing gamitin ang laman,
at ibabad sa tubig. Isauli ang hindi nagamit na
produkto sa binilhang dealer, atbp.

Ang kagamitang pangmasahe na hindi silya na uri at wala
pang 60cm ay mapupunta sa nadudurog na basura

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. Ang 120cm
o higit pa ay mapupunta sa malaking basura

Ang 90cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura 

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Itapon kasama ng filter ng kape.

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Basahin ang pahina 19.

Ang mga hindi nagamit (kasama ang case)
ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang mga hindi nagamit (kasama ang case)
ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang gawa sa papel ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Ang basura na hindi matatanggalan ng
dumi ay mapupunta sa nasusunog na basura

Ilagay sa sisidlan.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman.

Ang hindi nagamit ay mapupunta
sa mapanganib na basura

Basahin ang pahina 19.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ang mga gawa sa kahoy ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Ilagay sa sisidlan.

Balutin ang kutsilyo ng papel, atbp.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura
PET na bote ang basurang may markang PET.
Ang basura na hindi matatanggalan ng dumi
ay mapupunta sa nasusunog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang
basura na hindi matatanggalan ng dumi ay
mapupunta sa nasusunog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang
basura na hindi matatanggalan ng dumi ay
mapupunta sa nasusunog na basura

Ang gawa sa materyal maliban sa kahoy ay
mapupunta sa nadudurog na basura. Ang 120cm
o higit pa ay mapupunta sa malaking basura 

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang
bote ay mapupunta sa basurang bote/lata

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang
bote ay mapupunta sa basurang bote/lata

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Mangyaring ubusing gamitin ang laman,
at hugasan nang kaunti.

May maraming hakbang sa pagproseso ng
basura, kung kaya't basahin ang pahina 18. 

Ang plastik na takip ay mapupunta sa
basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Ang laman ay mapupunta
sa Recycling na Istasyon

Mangyaring ubusing gamitin ang laman.

Basahin ang pahina 19.

Mangyaring ubusing gamitin ang laman.

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Tanggalin ang dumi. Ang tirang pagkain ay
mapupunta sa basurang mula sa kusina (nama gomi)

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. Ang
bote ay mapupunta sa basurang bote/lata

Mangyaring ubusing gamitin ang laman.

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ang basura na hindi para sa mga upuang gawa sa
telang bulak ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang basurang gawa sa natural na materyal
ay mapupunta sa nasusunog na basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa (60cm o higit pa kung
elektrik na uri) ay mapupunta sa malaking basura 

Ang desktop na uri ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ipakolekta sa binilhang dealer, atbp.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 90cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura 

Ang 120cm o higit pa (60cm o higit pa kung
elektrik na uri) ay mapupunta sa malaking basura 

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Limitado sa basurang ginamit sa hardin ng tahanan.
Balutin ang matalim na bahagi gamit ang papel, atb.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon. Ang gawa sa vinyl ay
mapupunta sa nadudurog na basura
Maaaring i-absorb sa tela o papel o patigasin
gamit ang isang solidifying agent. O ilagay sa
sisidlan at itapon sa Recycling na Istasyon
Maaaring i-absorb sa tela o papel o patigasin
gamit ang isang solidifying agent. O ilagay sa
sisidlan at itapon sa Recycling na Istasyon

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.
Tanggalin ang ugat, tangkay, dahon at atbp., at itapon sa Sentrong Pangkapaligiran, 
Katapusang Lugar na Pagtatapunan (Final Disposal Site. Hanggang 15kg ang isang
supot at maaaring magtapon ng hanggang 5 supot bawat 1 araw. 

Ang gawa sa plastik ay mapupunta sa nadudurog
na basura. Ang gawa sa kahoy ay mapupunta sa
nasusunog na basura

Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga PunaPangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna

M

N

O

P

(gawa sa glass o metal)

(gawa sa plastik)

(gawa sa plastik)

(gawa sa kahoy)

(gawa sa plastik)

(gawa sa plastik)

(gawa sa plastik)

(hindi ang tabletop na uri)

(mumo ng tinapay)

(natural na fiber/kemikal na fiber)

(asarol, piko, atbp.)

(kasama ang tuyong noodles)

(gawa sa salamin o ceramic)

(para sa personal
na kompyuter)

(para sa ikebana);

(gawa sa plastik)

(spray na lata)

(air freshener)

(umuusok na uri)

(spray na uri)

(kendi, laruan, atbp.)

(puti ang loob)

(palayok o ceramic)

(monitor lang)

(desktop)

(Gawa sa salamin/
kristal o ceramic)

(gawa sa salamin
o ceramic)

(gawa sa plastik)

(gawa sa kahoy)

(gawa sa salamin/
kristal o ceramic)
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*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

*Sa loob ng mga “nadudurog na basura”, basurang hindi metal na produkto na wala pang 30cm ay maaaring itapon bilang “nasusunog na basura”. 
 (Hindi kasama ang mga pang-elektrisidad, gas, langis na kagamitan)
*Ang panlabas na kahon at panlabas na supot ng basurang galing sa kusina ay itatapon alinsunod sa patakaran sa pagbubukod ng basura.

Tabla

Tabla sa pader
Takip ng banyera 
Takip ng boteng 
naglalaman ng 1.8 litro

Takip ng PET na bote

Takip ng tub (gawa sa plastik)

Takip ng upuan sa toilet

Takure

Talukap ng kabibi o talaba

Tasa (gawa sa salamin o ceramic)

Tasa ng tsaa (gawa sa ceramic)

Tatami
Taxiderm 

Telepono

Tempura

Tent

Termometro (digital)
Termometro 

Termos

Thermal paper
Thermos na bote/
lalagyan ng inumin

Thermos na lalagyan ng bento

Throw pillow

Tile ng bubong (tisa)

Timbangan

Tinapay

Tinidor

Tissue

Tissue para sa banyo

Toaster

Tokador

Tokador na may tripleng salamin

Tokwa

Toner cartridge

Toothpaste

Tray (gawa sa plastik)

Traysikel

Tripod

Tsinelas

Tsokolate

Tsukemono (inatsarang gulay)

Tube ng kosmetiko

Tube ng pintura

Tube/Supot ng dialysis

Tuwalya

TV

TV stand

Udon

Unan 

Unan (natural na materyal)

Unicycle (para sa bata)

Upuan (silyang walang paa)

Upuan ng kubeta
Upuan sa paliguan 

USB memory

Vacuum cleaner

VCR

Video camera

Video tape

Vinyl na sheet

Vinyl na tali

Vinyl para sa paghahardin

Wakame (isang damong dagat)
Walang lamang kahon 
ng kendi o matamis

Waribashi (naitatapong chopstick)

Wasabi

Washing machine

Water heater

Wheel ng Gulong

Wheelchair

Wire mesh

Wool 

Word processor

Yakisoba

Yogurt

Yokan 

Yoshizu  

Yutanpo 

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Papel na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

4 na pangunahing gamit sa bahay

Malaking basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura ibabaon sa landfill

Basura ibabaon sa landfill

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basurang may markang ‘Pura” (plastik)

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Tela 

4 na pangunahing gamit sa bahay

Nadudurog na basura

U

V

Y

P

R

S

Polaroid na litrato

Polytank (plastik na sisidlan)

Polytank (plastik na sisidlan) ng kerosene

Portable na kalan

Posporo

Printer

Produkto na gawa sa leather

Projection TV

Prutas

Pudding

Pulbos na pagkain

Pulot/honey

Puting business shirt

Radyo

Radyo at cassette

Raketa 

Raketa ng tennis

Ramen

Rechargeable na baterya

Recorder (flute)

Reel ng hose
Reel sa pangingisda 

Refrigerator

Relo

Remote control

Resibo

Rice cooker

Roller skates

Roux ng curry

Roux ng stew

Rubber boat

Rug

Rug/Panggitnang rug

Sabitan ng kurtina

Sabon

Safety Boots

Safety vault (kahang bakal)

Salamin
Salamin at kristal na 
hindi nababasag ng init

Salamin at kristal na plate

Salamin sa mata

Sampayan ng labada

Sandalyas
Sanga ng puno/mga 
basurang kahoy

Sanga, dahon ng halaman  

Sangkalan (gawa sa plastik)

Sapatos

Sapatos pang-skate

Sapatos pang-ski

Sapatos pang-sports (sneakers)

Screen na pinto

Screen ng pinto

Senbei  

Sepilyo

Sesame

Sheet (gawa sa plastik)

Shichirin na pang-ihaw

Shirataki 

Shoji screen na pinto

Sigarilyo

Silica gel 

Silica gel (pampatuyo)

Silya
Silya para sa 
pagtanggap ng bisita 

Sinturon

Skateboard

Ski pole (gamit sa pag-ski)

Skiboard

Snowboard

Soba

Sofa

Sofa bed

Sombrero

Somen

Spaghetti

Spray na nasa lata

Spray sa buhok

Staple wire

Stapler

Step ladder

Stereo

Stocking

Stove heater
Stove heater gamit ang 
petrolyo/kerosene 

Straw

Straw hat

Stroller ng sanggol/bata

Stuffed toy

Styrofoam

Supot na net ng mikan

Supot ng pataba

Supot ng tsaa

Surfboard

Sweater/Damit panlamig

S Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Malaking basura

Tela 

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Mapanganib na basura

Mapanganib na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Basura galing sa kusina

Malaking basura

Tela 

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Tela 

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Hindi kokolektahin

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

4 na pangunahing gamit sa bahay 

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Basura galing sa kusina

Basura galing sa kusina

Nadudurog na basura

Malaking basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Malaking basura

Nadudurog na basura

Basura ibabaon sa landfill

Basura ibabaon sa landfill

Nadudurog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

Nadudurog na basura

Nasusunog na basura

Tanggalin ang cassette na uring
cylinder ng gas. 

Mangyaring ubusing gamitin ang laman,
at ibabad sa tubig.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Basahin ang pahina 19.

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ipakolekta ang boat na FRP sa
binilhang dealer, atbp. 

Ang door-to-door na pangongolekta ay para
sa basura na wala pang 20 litro ang laki.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. 120cm
o maiksi pa kung direktang dadalhin 

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. 120cm
o maiksi pa kung direktang dadalhin 

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Ang mga basurang galing sa gawaing konstruksiyon
ay hindi tatanggapin ng lungsod. Ang 120cm o higit
pa ay mapupunta sa malaking basura 

T

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin.
120cm o maiksi pa kung direktang dadalhin 

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang mga mayroong paa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang elektrik na kubeta na 60cm o higit
pa ay mapupunta sa malaking basura

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta sa
nasusunog na basura

Bigkisin ang hose. Ang 60cm o higit pa
ay mapupunta sa malaking basura

Limitado sa basurang ginamit sa hardin
ng tahanan.

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Ang mga basurang galing sa gawaing konstruksiyon
ay hindi tatanggapin ng lungsod. Ang 120cm o higit
pa ay mapupunta sa malaking basura 

Ang wool na sweater ay mapupunta sa tela

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. Ang 120cm
o higit pa ay mapupunta sa malaking basura

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Gawing 60cm o maiksi pa, at bigkisin. Ang 120cm
o higit pa ay mapupunta sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang basurang hindi gawa sa salamin/kristal o
ceramic ay mapupunta sa nadudurog na basura

Ang mga basurang galing sa pagpalit ng tatami ng
isang kompanya ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang basurang may lamang mercury ay
mapupunta sa mapanganib na basura

Ang basurang may lamang mercury ay
mapupunta sa mapanganib na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang mga basurang galing sa gawaing
konstruksiyon ay hindi tatanggapin ng lungsod. 

Ang gawa sa kahoy ay mapupunta
sa nasusunog na basura

Ang 90cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura 

Ang 90cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura 

Maaari ring gamitin ang paraang
pangongolekta ng dealer, atbp.

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ipakolekta ang 4 na pangunahing pambahay
na appliances sa binilhang dealer, atbp. 

Ang 90cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura 

Ang basurang gawa sa natural na materyal
ay mapupunta sa nasusunog na basura

Ang silyang walang mga paa ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang wala pang 120cm ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang wala pang 120cm ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Ang wala pang 120cm ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang mini component ay mapupunta
sa nadudurog na basura

Ang basura na walang masyadong dumi
ay maaari ring itapon bilang basurang tela.

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 60cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Ang 120cm o higit pa ay mapupunta
sa malaking basura

Limitado sa basurang ginamit
sa hardin ng tahanan.

Kinokolekta rin ng Sentrong Pangkapaligiran,
Recycling na Istasyon.

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. 
Hindi kinakailangang butasan.

Mangyaring ubusing gamitin ang laman. 
Hindi kinakailangang butasan.

Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga PunaPangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna Pangalan ng Bagay Uri ng Basura Mga Puna

(kagamitan sa pangingisda)

(cracker na
gawa sa kanin)

(noodles na gawa
sa konyaku)

(dessicant o
pampatuyo)

(gawa sa kahoy)

                                (totoong hayop na
pinatuyo at nilagyan ng laman)

(walang lamang mercury)

(bagay maliban sa
natural na materyal)

(gawa sa plastik)

(natural na fiber/
kemikal na fiber)

(Jelly ng matamis
na adzuki)
(screen na gawa
sa marsh-reed)
(sisidlan ng mainit
na tubig)

W
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U
nibersidad ng 
Teknolohiya ng 
Toyohashi

Mapa sa Pagtatapon 
ng Basura
Lugar kung saan mailalagay para itapon 
ang papel na basura, tela, maliit na 
appliance
①Sentrong Pangkapaligiran sa Kanluran
③Recycling na Istasyon sa AEON Toyohashi Minamiten
⑥Recycling na Istasyon sa Azumada
⑦Sentrong Pangkapaligiran sa Silangan
⑨Sentrong Pangkapaligiran sa Timog

⑧Benikyu Shoten Co., Ltd., 
   Silangang Planta
90 Motoyashiki, Aza, Mitsuyacho
TEL. 41-2344

③Recycling na Istasyon
　AEON Toyohashi Minamiten
1-12 Ochiai, Aza, Noyoricho
TEL. 26-0053

Lugar kung saan mailalagay para 
itapon ang mantika
③Recycling na Istasyon sa AEON Toyohashi 
     Minamiten
⑥Recycling na Istasyon sa Azumada

Lugar kung saan mailalagay para   itapon ang 
4 na pangunahing gamit sa             bahay
②Benikyu Shoten Co., Ltd., 
     Pangunahing Planta
⑤Nittsu Higashi Aichi Unyu Co., Ltd.
*Paunang magbayad sa singil sa pagrerecycle

Lugar kung saan mailalagay para 
itapon ang personal na kompyuter
①Sentrong Pangkapaligiran 
    sa Kanluran
②Benikyu Shoten Co., Ltd., 
    Pangunahing Planta
⑦Sentrong Pangkapaligiran 
    sa Silangan

⑧Benikyu Shoten Co., Ltd., Silangang 
     Planta
⑨Sentrong Pangkapaligiran sa Timog
⑩Sentrong Pagbabagong-anyo ng 
     Mga Basurang Puwedeng Marecycle

Recycling Yard para sa Papel na Basura

Lugar kung saan mailalagay       para 
itapon ang malaking basura, 
basurang marami na galing sa   tahanan
⑩Sentrong Pagbabagong-anyo ng      Mga 
    Basurang Puwedeng Marecycle

Lugar kung saan mailalagay para 
itapon ang basura ibabaon sa 
landfill
④Katapusang Lugar na Pagtatapunan

Lugar kung saan mailalagay para 
itapon ang maliit na appliance
②Benikyu Shoten Co., Ltd., Pangunahing Planta
⑧Benikyu Shoten Co., Ltd., Silangang Planta
⑩Sentrong Pagbabagong-anyo ng Mga 
     Basurang Puwedeng Marecycle

M
apa sa P

agtatapon ng B
asura

M
apa sa P

agtatapon ng B
asura①Sentrong Pangkapaligiran 

   sa Kanluran
46-1 Kyonowari, Aza, 
Jinnoshindencho
TEL. 32-9231

②Benikyu Shoten Co., Ltd., 
   Pangunahing Planta
12 Chinowari, Aza, Jinnoshindencho
TEL. 32-8888 ⑦Sentrong Pangkapaligiran 

   sa Silangan
11-19 Takayama, Aza, Imurecho
TEL. 61-4136

⑨Sentrong Pangkapaligiran sa 
   Timog
24 Hojido, Aza, Higashinananecho
TEL. 48-6693

⑩Sentrong Pagbabagong-anyo 
   ng Mga Basurang Puwedeng 
   Marecycle
530 Nishi, Aza, Hoeicho
TEL. 46-5304

⑥Recycling na Istasyon
　Azumada
30-4 Shinonomecho
TEL. 63-6660

④Katapusang Lugar 
   na Pagtatapunan
441 Higashioonawate, 
Aza, Takatsukacho
TEL. 25-0145

⑤Nittsu Higashi Aichi 
   Unyu Co., Ltd.
85-1 Shiroshita, Aza, Ushikubocho, 
Toyokawa-shi
TEL. 0533-85-7890
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Katapusang Lugar 
na Pagtatapunan

●AEON Toyohashi Minamiten

●Kooperatiba sa Pagpapalaki 
    ng Manok
Pangunahing Kanal sa Irigasyon ng Toyogawa, 
Naghahatid ng Tubig sa Kanlurang Bahagi

●
●Sentro ng Edukasyon sa Kalikasan

42
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Tahanang Napapaligiran ng 
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Toyohashi High School ●
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●
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 Shinkin

Recycling na Istasyon
 (Azumada)
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23

23

Sentrong 
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●McDonald’s
●Aoyama Hospital
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Across●

Corona●

●
Marugen Ramen

●
Mega World

●Nitori

●TotomaruNittsu
 Higashi Aichi
 Unyu Co., Ltd.
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*Para sa mga detalye ng lokasyon, basahin ang pahina 14

Pangkalahatang 
Tahanan sa 

Pangangalaga ng 
Matatanda

Tricks Metal Co., Ltd.　    Shinwaseishi Co., Ltd.       Kanda Shoten Co., Ltd.
Ogura Shoten        Sakuma Shoten Ltd.　
Fukudasansho Co., Ltd. Tanggapan ng Negosyo sa Toyohashi　　
Hosoi Co., Ltd.        Meiki Cleaner Punong Tanggapan  
Meiki Cleaner Planta ng Haracho       Ando Spendo Shokai 　   Kawai Ltd.
Hada Shoten       Natsuyama Shoten Ltd.
Miyazaki Co., Ltd. Tanggapan ng Negosyo sa Toyohashi　   
Yamazi Shigyo Co., Ltd. Tanggapan ng Negosyo sa Toyohashi  
Takahashi Shigyo       Fukui Shigyo Ltd.
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