
Oil

GAS

Paraaan ng pagbubukod at pagtatapon ng basura at recycling (basurang bahay)
Itapon sa lugar ng tapunan hanggang 8:30 ng umaga ng araw ng pagkolekta.

Nasusunog na basura
Mga bagay na puwedeng sunugin (hanggang 60cm ang haba)

Di-nasusunog na basura

Mga lalagyan at pambalot na plastik

Bote, lata, at PET bottle

Espesyal na mga item

Mga hindi puwedeng itapon sa lugar ng tapunan (halimbawa)

Hamamatsu City Waste Disposal Division 453-0011

Bote ng warang kulay Bote ng brown Bote ng iba pang kulay
(asul, itim, berde)

Puti Brown

Bombilya,baterya, mercury termometer, mercury sphygmomanometer, 
lighter, lata ng spray, cassette gas cylinder

Ilagay ang bombilya, mercury termometer, marcury sphygmomanometer 
sa kahon para hindi mabasag.
Ubusan ang nilalaman ng lighter, lata ng spray, cassette gas cylinder. 
Hindi kailangang butasan.
Ilagay ang bombilya lamang sa ibang container.

Recyclable elektrikong 
appliance

Recyclable PC Espesyal na basura (parte ng sasakyan, basura sa konstruksiyon atbp)
Ipakiusap sa mga propesyonal na disposal service. Ipakiusap sa mga propesyonal na disposal service.

Pintura, lumang langis Agrichemicals

Pintura, lumang langis, kimiko atbp

Cathode-ray tube TV, flat-panel TV Desktop

Motorsiklo

Solar panel
(solar heater) Gas 

sylinder
Parte ng 
sasakyan o moter

Extinguisher

Baterya GulongNotebook

Air-conditioners

Ref, 
freezer

Washing machine
Dryer ng damit

Tanggalin 
ang takip.

Hugasan ang loob.

Bombilya

Baterya Mercury termometer
Mercury sphygmo-
manometer

Lighter

Bombilya 
lamang

Iba pa

Kahit anong kulay
Lata ng spray gaya 
ng bug spray o 
hair spray
Cassette gas cylinder

Itapon ang basag 
na bombilya 
sa "di-nasusunog 
na basura".

Idikit ang cello-
phane tape sa 
isa't isa ng 
bateryang hugis 
butones/coin, 
maliit na bateryang rechargeable 
para mag-insulate.

Hindi kailangang 
tanggalin ang sticker 
ng bote.

Itim Asul

Alisin ang natirang laman. Hugasan ng kaunti 
o punasan sa papel o tela.

Material na hindi puwedeng sunugin (hanggang 60cm ang haba)

Basurang 
galing sa 
kusina

Maliit na elektrikong 
appliance

Mga bagay na may markang ito.

Food Tray Bote Takip

Supot ng 
frozen food, 
tinapay

Label ng PET bottle

Bote Lata PET bottle

Mga boteng may markang ito.

Tanggalin ang takip 
at label.

Itapon sa "mga lalagyan at pambalot na plastik".

Hugasan ang loob. Pipiin.

Dilaw Net

Boteng inumin o pagkain Latang inumin o pagkain

Spot ng 
snacks

Plastik 
shopping bag

Mga cup at pack Lambat, net

Material ng packing
Styrofoam atbp

Supot na yari sa polyethylene at 
 clear plastikong wrap

Bote, lata na mahirap tanggain ang dumi Baso, palayok Metal (karamihian ay 
gawa sa metal)Itapon ang natirang nilalaman. Tanggalin ang takip.

Basurang 
hilaw
Tanggalin 
ang tubig mabuti.

Mga produktong 
gawa sa tela o balat

Mga produktong plastik

Gamitin ang nakatakdang 
supot ng basura para sa 
basurang bahay ng 
Hamamatsu city.

Puwedeng itapon 
hanggang 3 supot 
sa 1 beses.

May supot na 45L, 30L, 
20L at 10L.
May supot na may 
hawakan at walang 
hawakan.

Hindi kailangang 
tanggalin ang sticker 
mula sa plastik.

Iba paMga lalagyan at pambalot na 
plastik na mahirap tanggain 
ang dumi

School bag, bag

Video tape,
Cassette tape

Straw

CD, CD case

Disposable 
diaper

Ice pack

Disposable 
heating pad

Packaging band

Espongha
Balde, planter

Clear file

Sapatos

Itapon ang safty boots 
sa "di-nasusunog na 
basura".

Hindi kailagang putulin ang tape.
Alisin 
ang dumi.Lalagyan ng 

obento

Oven 
toaster

Lata ng langis 
o pintura

Bote ng mantika

Bote ng 
kosmetiko

Tasa, pinggan, 
salamin

Kutsilyo atbp

Kaldero, kawali
PayongItapon ang pressure cooker sa 

"basurang kailangang magpareserba".

Balutin ng papel 
ang mga mapanganib 
na bagay. O ilagay sa kahon at 
isulat ang nilalaman.

Bombilya
LED bombilyaPasô

Mga laruan 
(de-baterya, 
de-kuryente)

Tubes
Toothpaste
Mayonnaise
Ketchup
MantikaUbusin ang nilalaman

Damo, sanga ng 
punongkahoy
Kawayan, mga pirasong kahoy, 
pagputol ng mga sanga
Hanggang 5cm ang taba ng isang 
sanga, hanggnang 60cm ang haba. Hanggagng 3 supot o 3 bungkos

Hanggnang 60cm

Plastikong hanger

Tiyakin malamig na.

Huwag ilagay sa supot.Huwag ilagay sa supot.

Huwag ilagay sa supot.Huwag ilagay sa supot.

フィリピノ語版

Alisin ang mga matal hangga't maaari. (spring, screw, pangkabit, zipper atbp)
Putulin ang malaki o mahabang basura hanggang sa 60cm.

Balutin  ng papel o tela ang baso at kutsilyo. O ilagay sa kahon at isulat ang nilalaman.
Ikinokolekta ang ilang uri ng maliliit na elektrikong appliance sa pasilidad ng lungsod.

Hindi ma-recycling ang maruming basura, kaya hugasan ang loob, o punasan sa 
papel o tela.
Itapon sa "nasusunog na basura" ang marumi o mabahong basura.



Kapag tumawag, matitiyak agad ang araw ng pagkolekta atbp. Kapag humiling sa 
pamamagitan ng internet o fax, kailangan ng  mas mahabang oras.

453-2288 FAX 454-1221
Oras 8:30 am-5:00 pm Maliban sa Sabado, Linggo, Mayo 3-5, katapusan ng taon, Enero 1-3.

Reception centerAplikasyon

Basurang kailangang magpareserba (may bayad)
Elektrikong appliance, item na ginagamit ng makapal na bakal, item na di-nasusunog 
at mahigit 60cm, kasangkapang yari sa kahoy na mahigit 60cm

https://www.hamamatsu-renrakugomi.jp/gomi/Address

May kasong busy ang linya sa Lunes at susunod 
na araw ng pista opisyal.

Paraan ng 
paghiling Humiling sa pamamagitan ng telepono, internet o fax.

Ipaalam ang uri at dami ng basura, tirahan. Ipaaalam sa inyo ang numero ng 
pagpapareserba, halagang babayaran, araw ng pagkolekta, lugar ng tapunan.

Depende sa uri at laki ng basura ang halagang babayaran.

Hanggang mga 10 item sa 1 paghiling.

Ipaalam sa reception center kapag iradagdag, 
baguhin, o i-cansel ang reserbasyon.

Pagbabayad Bayaran ang halagang pagbabayad.

Ipinaalam mula sa reception center ang halagang pagbabayad. 
Bayaran ito sa pasilidad na may nakalagay na karatula ng dealer 
(convenience store atbp) o publikong pasilidad. Tanggapin ang ticket.

Ipaskil 
ang ticket Ipaskil ang sticker ng ticket sa basura.

Isulat ang araw ng pagkolekta at numero ng reserbasyon.

Ipaskil sa madaling makitang lugar ang mga sticker ayon sa halagang 
pagbabayad. (1 sa 310yen, 2 sa 620yen, 3 sa 930yen, at 4 sa 1240yen.)

Para sa seguridad, hindi madaling tanggalin ang sticker.  Huwag ipaskil 
sa maling lugar o bagay.

Itapon 
ang basura Itapon hanggang 8:30 ng umaga ng araw ng pagkolekta sa lugar ng tapunan.

Hindi kailangang nangdoon kayo.
Hindi puwedeng kolektahin ang basurang nasa loob ng bahay.
Hindi maitatakda ang oras ng pagkolekta.

Maaari iba’ t iba ang oras ng pagkolekta ayon sa item.

Halimbawa ng basurang kailangang magpareserba

Hanggang 2m ang pinakahabang gilid at hanggang 100kg.
Itapon ang mga item na ginagamit ng makapal na bakal  sa “basurang 
kailangang magpareserba” .

Malalaking elektrikong 
appliance

Stereo Silya ng 
masahe

Di-nasusunog na 
item (hanggang 60cm)

Kahit mas maliit kaysa sa 60cm

Bisikleta Sampayan

Mga item na ginagamit ng makapal na bakal

Iron Vacuum cleaner Fan Elektorikong 
tool

Microwave Rice cooker Pressure cooker Heater

Hot plate Gas stove

Kasangkapang yari sa kahoy (Mahigit 60cm ang Pinakahabang gilid)
Bago humiling, isukat muna ang pinakahabang gilid 
ng kasangkapan.

Mesa Round table

Aparador

Taas

Lapad
Lalim

Kabuuang haba

Mga kumot
Futon, kumot, kotatsu futon, carpet, 
matress (walang spring), cushion (mahigit 
60cm)

Futon Carpet

Pinakahabang 
gilid Pinakahabang 

gilid

Pagbabayad para sa basurang kailangang magpareserba

Ticket ng pagbabayad (resibo)
Ingatan ang ticket (bahagi ng sticker mount) hanggang 
pagkatapos ng pagkolekta.

Hindi puwedeng maisasauli ang pera, at hindi puwedeng 
muling palabasin ang ticket. Tiyakin muna ang halagang 
babayaran bago bumili ng ticket. 

Kung kulang ang ticket, iiwan ang basura at ilalagay ang 
notice.

Dealer ng ticket ng pagbabayad
Puwedeng bumili sa convenience store, clean center, 
ward office atbp na may nakalagay na karatulang ito.

Paratandaan ang sticker na ito.

Direktang pagdadala
Puwedeng direktang dalhin ang maraming basura na dahil sa paglipat atbp sa clean center.

Tiyakin muna kung saan dadalhin dahil iba’ t iba ayon sa uri ng basura.

Tumawag muna sa clean center  sa araw na iyon o naunang araw na iyon.

Hindi puwedeng dalhin sa Sabado at Linggo.

Tulad ng pagtatapon sa lugar ng tapunan, ibukod ang basura tapos dalhin.

Lagyan sa aplikasyong form ang tirahan, pangalan, telepono.

Limitasyon: ang dami ng puwedeng dalhin sa light truck

Kung hindi puwedeng direktang dalhin sa sarili, humiling sa mga pinahintulutang tagakuha ng basura. (may bayad)

Ward ng tirahan

Naka-ku, Higashi-ku

Nishi-ku, Kita-ku

Minami-ku

Hamakita-ku
Tenryu-ku

(Tenryu, Haruno, Tastuyama)

Tenryu-ku (Misakubo, Sakuma)

Hokubu Collection Reception Center

Heiwa Garbage Office

Hamakita Environmental Office

Tenryu Environmental Office

Misakubo-Sakuma Clean Center

Office

Minami Garbage Office

Telepono

431-5385

487-1131

425-3680

586-8686

983-2121

987-1957

May bayad (Parehong halaga sa pagkolekta)

Recycling ng home appliances
Hilingin sa tindahang pinagbilhan noon o sa tindahang bibilhan ng 
panibago. (may bayad)

Kung dalhin sa sarili
(1) Bayaran ang halaga ng recycling sa post office, at tanggapin ang resibo. Kasama 
 nito ang recycling ticket.
(2) Dalhin ang recycling ticket at basurang gustong itapon sa nakatakdang lugar.

Kung hindi puwedeng dalhin sa sarili
Hilingin sa tindahan ng home appliances, o sa mga pinahintulutang tagakuha ng basura. (may bayad)

Kung may tanong, tanungin sa Waste Disposal Division. (Tel:453-0011)
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang website ng Associtation for Electric Home Appliance. (https://www.aeha.or.jp)

Recycling ng PC
Hilingin sa tagagawa ng PC.
Kailangang bayaran ang halaga ng recycling sa PC na ipinagbili bago Setyembre 30, 2003.
Makikita ang impormasyon tungkol sa reception office at halaga ng recycling sa website ng tagagawa.
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang website ng PC3R Promotion Association. (http://www.pc3r.jp)

Kung hindi ninyo alam ang tagagawa, o wala (binuo sa bahay atbp), magtanong sa PC3R Promotion Association.
(Tel:03-5282-7685)

Iba’ t iba ang halagang pagbabayad ng recycling ayon sa taggawa.
May bukod na bayad sa post office.

Cathode-ray tube TV Flat-panel TV 
(LCD, PDP)

Ref,freezer

Air-conditioners
(panloob at panlabas na unit)

Washing machine,
Dryer ng damit

PC na ginamit sa bahay

Display (CRT)
Desktop PC
(main body) Display (LCD) Notebook

Mga kasangkapan na sakop ng Home Appliance Recycling Law

Nippon Express Co., Ltd
Hamamatsu Branch

1200 Kamida-machi Naka-ku 442-1665


