
● Ilagay ang basura sa itinakdang supot ng basura at siguruhing dalhin ito sa itinakdang tapunan o collection site bago mag 8:00 ng umaga sa araw ng koleksiyon. 
● Huwag itapon ang basura sa itinakdang tapunan o collection site ng ibang lugar, o di kaya’y sa lugar na kung saan ipinagbabawal ang pagtapon. 
● Hindi maaaring kulektahin ang mga basurang hindi nakabukod o hindi nakalagay sa wastong uri ng itinakdang supot, pati mga bagay na mapanganib tulad ng gasolina, langis, pintura, 

mga kemikal at iba pa. 
● Hindi isinasagawa ang koleksiyon ng basura tuwing katapusan ng taon at umpisa ng bagong taon. Kailangang tandaan din na maaaring magkaiba ang araw (linggo) ng koleksiyon sa 

buwan ng Enero depende sa rehiyon. Para sa mga detalye, kumpirmahin ang kalendaryo sa koleksiyon ng basura.

Makina, motor, baterya, gulong, motorized bicycle, makinaryang ginagamit sa agrikultura, pesticide, mga bagay na nakakalason, mga paputok (explosives), petroleum, oil drum, fire extinguisher, pintura, 
chainsaw, grass cutter, lawnmower, piano, mga namatay na alagang hayop o livestock, dumi o ihi ng alagang hayop o livestock, dumi mula sa imburnal, basurang galing sa konstruksiyon, asbestos, medical 
waste, nakakahawang basura mula sa mga institusyong medikal at iba pa, basurang galing sa industriya, mga materyales na galing sa agrikultura at panggugubat, at iba pa
*Kailangang ipakulekta sa tindahan kung saan binili o sa dealer.

Nasusunog na basura

Iba pang mga basura 
bukod sa mga 
nasusunog na basura

Nasusunog na basura
Iba pang mga basura 
bukod sa mga 
nasusunog na basura

Bihoku Clean Center
266-2 Hitotsugi-cho, Shobara-shi   
Postal Code: 727-0016

Lunes hanggang Biyernes (maliban sa piyesta opisyal) at sa ikalawa at ikaapat na Linggo ng 
bawat buwan, 9:00 - 16:00 (hindi tinatanggap ang mga basura, mula 12:00 - 13:00) 
Sarado sa katapusan ng taon at umpisa ng bagong taon (Disyembre 31 hanggang sa Enero 3).

Recycling Plaza
20-25 Korematsu-cho, 
Shobara-shi Postal Code: 727-0003

Lunes hanggang Biyernes (maliban sa piyesta opisyal) at sa ikalawa at ikaapat na Linggo ng 
bawat buwan, 9:00 - 15:00 (hindi tinatanggap ang mga basura, mula 12:00 - 13:00) 
Sarado sa katapusan ng taon at umpisa ng bagong taon (Disyembre 31 hanggang sa Enero 3).

Lunes hanggang Biyernes (maliban sa piyesta opisyal) at sa ikalawa at ikaapat na Linggo ng 
bawat buwan, 9:00 - 16:00 (hindi tinatanggap ang mga basura, mula 12:00 - 13:00) 
Sarado sa katapusan ng taon at umpisa ng bagong taon (Disyembre 31 hanggang sa Enero 3).

Tojo Clean Center
6671-2 Kushiro, Tojo-cho, Shobara-shi
Postal Code: 729-5122

Tojo Branch, Industrial Construction Office・・・・・・  　 （08477）2-5141
Saijo Branch, Regional Development Office・・・・・・  　 （0824）82-2182

Kuchiwa Branch, Regional Development Office ・・・・  　 （0824）87-2113
Takano Branch, Regional Development Office・・・・・  　 （0824）86-2113

・・・・  　 （0824）72-1398Recycling Plaza (Environmental Policy Division)
Soryo Branch, Regional Development Office ・・・・・  　 （0824）88-3065
Hiwa Branch, Regional Development Office ・・・・・・  　 （0824）85-3003

Bihoku Clean Center ・・・・・・・・・・・・・・・  　 （0824）72-2044
Tojo Clean Center ・・・・・・・・・・・・・・・・  　 （08477）2-0214

Mga bagay na dapat 
tandaan sa pagtapon 
ng basura

Binago noong Hunyo 2017

Kategorya
Nasusunog na 
basura

Lumang damit 

Uri Detalyadong halimbawa ng mga basurang maaaring itapon Mga bagay na dapat tandaan sa pagtapon

Araw ng koleksiyon

1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

PET bottle
1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Mga bagay na 
gawa sa plastik

1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Bote at lata
1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Hindi nasusunog 
na basura

1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Nakapipinsalang 
basura

1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Diyaryo 
1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Karton 
1 beses bawat buwan 
ang koleksiyon

Iba pang uri ng papel

Malalaking basura

Mga basurang 
hindi kinukulekta

Kung dadalhin 
mismo sa pasilidad
Kung dadalhin 
mismo sa pasilidad

Para sa mga 
katanungan

Basurang hindi 
kinukulekta at pinuproseso

2 beses bawat buwan ang koleksiyon

Kartong gawa sa 
papel

Araw ng koleksiyon

Mga lalagyan at 
paketeng gawa sa plastik

Araw ng koleksiyon 
Tuwing___ bawat linggo

Pagtaguyod higit sa pagbabawas at pag-recycle ng basuraPagtaguyod higit sa pagbabawas at pag-recycle ng basura

Wastong paraan ng pagtapon ng 
basura mula sa tahanan

Wastong paraan ng pagtapon ng 
basura mula sa tahanan

Mga lalagyan at 
paketeng gawa 
sa plastik

Basurang pagkain, 
kahoy, balat (leather), 
at iba pa

Lumang damit, 
kurtina, towel 
blankets, at iba pa

PET bottle para 
sa mga inumin 
at alak
Mga produktong gawa 
sa plastik
Mga produktong gawa 
sa vinyl

Bote at lata

Mga bagay na gawa 
sa metal, ceramics, 
salamin, at iba pa

Termometro (mercury-type) 
sa katawan,
fluorescent light,
dry-cell battery,
bombilya 

Kartong gawa 
sa papel para 
sa inumin

Diyaryo 

Karton 

Iba pang uri ng papel

Mga basurang hindi 
magkasya sa 
itinakdang supot
Manga basurang mula 
sa negosyo
Iba pang mga basura

(Mga bagay na gawa sa plastik maliban 
sa lalagyan at paketeng gawa sa plastik)

Basurang pagkain, seashells, 
pira-pirasong kahoy, disposable 
diapers, produktong gawa sa 
balat, at iba pa

Karton ng itlog, lalagyan ng pudding / jelly, at iba pa, 
lalagyan ng cup noodles, food trays, supot sa supermarket, 
instant food pack, supot ng mga snack food at iba pa, 
lambat na lalagyan ng prutas, takip ng PET bottle, maliliit 
na supot para sa panimpla at iba pa, styrofoam, at iba pa

PET bottle para sa softdrinks, mineral water, 
shochu, mirin at toyo

Sipilyo, balde na gawa sa plastik, 
palanggana, laruang gawa sa plastik, 
CD, LD, tasa at iba pa

Bote ng softdrinks, toyo, suka, energy drinks, alak, instant coffee, at iba pa
latang gawa sa aluminum at asero para sa softdrinks, carbonated 
drinks, alak at iba pa, latang ginagamit sa mga delata, lalagyang gawa 
sa metal para sa matatamis, nori (seaweed), at iba pa
bote para sa kosmetiko at iba pa
Mga gamit sa kusina tulad ng kaldero, takure, kutsara at iba pa, 
lighter, takip ng bote, bagay na gawa sa ceramics  tulad ng 
mangkok at iba pa, bagay na gawa sa salamin tulad ng baso, 
plato at iba pa, paso ng halaman, bagay na gawa sa plastik 
na may metal na hindi natatanggal, maliliit na kagamitang 
de-kuryente, lata ng spray (tulad ng insecticides, produkto sa 
pag-aayos ng buhok at iba pa), bakal na dumbbell, rehas, itak, 
martilyo, tools, mga bagay  na gawa sa metal na pinatigas 
sa hurno at iba pa

Termometro sa katawan / termometro (mercury-type),
alkaline / manganese dry-cell battery at iba pa

Kartong papel para sa gatas at iba pa
(walang aluminum foil lining sa loob)

Diyaryo

Karton 

Magazine, paperback book, komiks, picture book,
diksiyonaryo, encyclopedia, insert leaflets / flyer,
katalogo, pamphlet, booklet, at iba pa

Minsanang napakaraming basurang galing sa paglipat 
ng bahay, at iba pa

Pangkalahatang basura na galing sa aktibidad ng negosyo Mangyaring dalhin mismo nang direkta sa bawat pasilidad, o di kaya’y 
ipakulekta ito sa isang pribadong waste collection service.

●Para sa mga basurang pagkain mula sa kusina at iba pa, siguruhing 
tanggalin nang mabuti ang tubig. 
●Gawing 60 cm o pababa ang sukat ng bawat sulok ng bagay. 
●Gawing 5 cm o pababa ang pira-pirasong kahoy at iba pa. 

●Tanggalin ang laman at hugasan ng tubig. 
●Tanggalin ang stickers tulad ng price tags at iba pa kung maaari. 
●Ipasok nang direkta sa itinakdang supot ang mga bagay, at huwag isiksik 

sa shopping bags.

●Tanggalin ang tatak o label. 
●Itapon ang takip at label kabilang ng mga “lalagyan at paketeng 

gawa sa plastik”. 
●Tanggalin ang laman at hugasan ng tubig. 
●Huwag pisain ang PET bottle.

●Dahil mapanganib ang mga nabasag na salamin, kailangang ibalot ito sa 
diyaryo at iba pa at sulatan sa labas ng pangalan ng bagay. 
●Hindi maaaring kulektahin ang mga bagay na may natitirang kemikal o pintura. 
●Ang mga bagay na may mahabang tangkay tulad ng payong at iba pa, ay 

maaaring kulektahin kahit na nakausli sa itinakdang supot. 
●Tanggalin ang mga baterya at itapon kabilang ng mga “nakapipinsalang basura”. 
●Ubusin ang laman ng lata ng spray at siguruhing butasan bago itapon. 
●Maliban sa mga babasagin (salamin, ceramics, at iba pa), huwag ibalot sa 

diyaryo at iba pa ang iba pang mga bagay. 
●Ubusin ang laman ng gas lighter bago itapon.
●Ilagay ang fluorescent light sa kahong lalagyan nito noong binili, o di kaya’y 

ibalot sa diyaryo at iba pa, upang maiwasan ang pagkabasag. 
●Kung maaari ay itapon ang mga button-type cell / rechargeable battery sa 

collection box na nasa tindahan ng electronics o relos. 
●Ang mahabang fluorescent light ay maaaring kulektahin kahit na nakausli sa 

itinakdang supot.
●Pagkatapos hugasan ng tubig, gupitin at ibukas ang karton, patuyuin ito. 
●Huwag ilagay ang mga kartong papel sa itinakdang supot. Talian ito ng puting 

pisi na gawa sa papel sa magkabilang panig sa hugis ng krus bago itapon. 
●Itapon ang mga kartong may aluminum foil lining sa loob kabilang ng mga 

“nasusunog na basura”.
●Ibukod ang mga insert leaflets / flyers nang hiwalay sa mga diyaryo at itapon 

kabilang ng mga “iba pang uri ng papel”. 
●Talian ito ng puting pisi na gawa sa papel sa magkabilang panig sa hugis ng 

krus bago itapon. 
●Itapon ang mga basa o maruruming bagay kabilang ng mga “nasusunog na basura”.
●Siguruhing tanggalin ang address stickers, delivery slips, at anumang tape na 

nakadikit pati mga bagay na metal at iba pa bago itapon ang karton. 
●Talian ito ng puting pisi na gawa sa papel sa magkabilang panig sa hugis ng 

krus bago itapon. 
●Itapon ang mga basa o maruruming bagay kabilang ng mga “nasusunog na basura”.
●Itapon ang carbon paper, thermal paper (FAX paper), tissue paper, paper cup / 

bag, at iba pa kabilang ng mga “nasusunog na basura”. 
●Talian ito ng puting pisi na gawa sa papel sa magkabilang panig sa hugis ng 

krus bago itapon. 
●Itapon ang mga basa o maruruming bagay kabilang ng mga “nasusunog na basura”.

●Dalhin ang mga malalaking basura nang direkta sa Recycling Plaza o sa Tojo 
Clean Center. 
●Kung nahihirapang dalhin mismo nang direkta sa pasilidad, maaaring gamitin 

ang door-to-door collection service para ipakulekta ang mga bagay. Kung 
kaya’t mangyaring magpareserba muna sa telepono. 

●Siguruhing tanggalin ang takip. 
●Tanggalin ang laman at hugasan ng tubig. 
●Huwag basagin ang mga bote. 
●Huwag pisain ang mga lata.

Upang bigyang-daan ang diwa ng 
pag-recycle ng mga bagay sa ating lipunan,

kinakailangang gawin ng bawat isa ang 
makakaya upang

“hangga’t maaari ay iwasang magkaroon ng 
mga basura”,

at “hangga’t maaari ay sikaping 
mag-recycle”. 

Hinihikayat ang 
kooperasyon ng lahat sa 

paggawa ng wastong 
pagbubukod ng mga basura.

Mesa, silya, closet, sofa, at iba pang mga 
muwebles, aluminum sash, sliding paper door, 
alpombra, futon, tatami mat, bisikleta, microwave 
oven, golf club, galvanized metal sheets, at iba pa

●Tanggalin ang anumang dumi at hugasan ng tubig. 
●Huwag isali ang mga bagay na maaaring i-recycle tulad ng “PET bottle” at mga 

“lalagyan at paketeng gawa sa plastik”. 
●Itapon ang mga bagay na may metal kabilang ng mga “hindi nasusunog na basura”. 
●Putulin hanggang 30 cm ang mga bagay tulad ng hose at pisi. 
●Itapon ang mga bagay na gawa sa plastik at papel kabilang ng “mga bagay na gawa 

sa plastik”.

●Tiklupin ang mga bagay na nilabhan at ilagay sa isang supot. 
●Para sa maruruming bagay, tanggalin ang mga nakakabit na metal at itapon 

kabilang ng mga “nasusunog na basura”.

(vinyl at produktong gawa sa 
plastik na may markang         )

Damit, kurtina, towel blankets, 
at iba pa (malalaking bagay na 
gawa sa tela)

Tuwing ____ at ____ bawat linggo

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ____ bawat linggo

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika-___ na ____ ng buwan

Tuwing ika- ____  at 
ika- ____ na ____ ng buwan
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