
Gabay sa tamang  paghihiwalay 

at pagtatapon ng basura sa Kawagoe City

Para sa pangangalaga ng kalikasan, ang tamang paghihiwalay at 

pagtatapon ng iba't ibang klase ng basura ay mahigpit na ipinapatupad.

Batayan sa pagtatapon ng basura

Ang iskedyul ng araw ng koleksyon ng basura sa bawat distrito ay iba't iba. 
Tingnan sa iskedyul ng Nihongo bersyon.
Kung hindi alam ang iskedyul, tumawag sa Shushu Kanrika (Garbage Collection Management Section). 

Tel. : 049-239-5058 (Nihongo lamang). 

Iskedyul ng koleksyon sa pista opisyal at Bagong Taon, tingnan lamang sa Nihongo bersyon.

Ilabas ang basura sa umaga bago mag 8:00 am sa araw ng koleksyon.
Huwag ilabas ang basura sa gabi at baka maging sanhi ng sunog.

Application sa Batayan 
ng paghihiwalay ng basura sa Kawagoe City
Application sa smart phone para sa tamang 

paghihiwalay at pagtatapon ng basura ay maaring 

ma-download ng libre (maliban sa communication fee).

Maari ding tumanggap ng alert function ng iskedyul.

Paano i-download 
●I-kopya ang code
●I-search sa Google play o App store ang 
　Kawagoe gomibunbetsu.

Kankyo Plaza Tsubasa Kan
Ang 3R ay pasilidad para sa mge ebento at pag-aaral. 
Sa mga araw na ito ay bukas ay maari kayong tumingin 
at mamili ng mga recycle na damit at mga gamit o kaya 
mga ni- remodel na kagamitan sa bahay at mga bisekleta.

Oras na bukas at kung may katanungan
●9:00-17:00  Sarado tuwing Lunes at pista 
　opisyal, pagtatapos ng taon at bagong taon
●782-3 Kujirai Kawagoe City
●049-239-5053(Nihongo lamang)

Malalaking basura ay kinokolekta batay sa maagang 
appointment o direktang pagdala ng gamit sa lugar.Ang mga lumang damit at iba pa ay may designadong lugar ng pinagkokolektahan

●mga shirts ●sweaters ●jackets ●palda ●pantalon ●mga panloob

●tuwalya, panyo●kumot, at iba pa.

●Para sa lugar at araw ng pagkolekta, tingnan din ang Nihongo bersyon. 

●Maari ding dalhin sa Kankyou Plaza Tsubasa Kan (tingnan sa unang pahina)

Mga malalaking basura ay kailangang itawag bago ang koleksyon ng basura
 ( babayaran ay mula 500 yen ～　2000 yen per piraso)

① Tumawag at magpa- appointment (049- 239- 5056, Nihongo lamang)
   Bukas tuwing Lunes hanggang Biyernes ( 8:30～12:00 / 12:45～17:00 )
②Ilabas ang basura sa takdang araw bago sa nakasaad na oras.
③Bayaran ang collection fee para sa pagtatapon.

Dalhin sa Clean Center ( may babayarang 50 yen kada 10kg )
Direktang dalhin sa East Clean Center (049-223-2645) o Recycling Center (049-234-0530)

Bukas mula Lunes hanggang Biyernes (8:40～11:50 / 12:45～6:00)

Mga hindi na maaaring kolektahin o itapon sa siyudad.
Telebisyon, aircon, refrigerator, washing machine,
clothes dryer ay maaaring itapon sa tatlong paraan （①、②、③）.

①Dalhin sa tindahan kung saan ito binili o sa tindahan na pinagbilhan noong nagpalit ng 
　electric appliance, at bayaran ang recycling at collecting fee.
②Bumili ng recycle ticket sa post office at dalhin ang gamit sa nakatalagang lugar. 
　Tingnan ang mga lugar sa HP ng Kawagoe City.
③Bumili ng recycle ticket sa post office at kontakin ang nakatalagang ahensya para 
   kuhanin at hakutin ang itatapong gamit sa inyong bahay. May bayad ang pagkuha at 
   paghahakot. Para sa detalye, tumawag sa Shigen junkan Suishin-ka 
   (Resource Recycling Promotion Division).

Para sa personal computers, tumawag sa manufacturer.
Kung hindi alam paano matawagan ang manufacturer, magtanong sa 

PC 3R promotion center(03-5282-7685　http://www.pc3r.jp/）.

Para sa katanungan, tumawag sa Resource Recycling Promotion Division. 
( 049-239-6267, sa wikang Nihongo lamang)

●mga gulong

●LPG cylinders

●Mga baterya

●fire extinguishers ●mga kemikal 

   at gamot

●mga bakod ●gasolina 

  (gas at iba pa)

●piano
 ●solar water heaters

●semento at mga bloke 
● iba pang gamit na 
    gawa sa semento

●bisekleta 

Ang 3R ay pasilidad para sa mge ebento at pag-aaral. 
Sa mga araw na ito ay bukas ay maari kayong tumingin 
at mamili ng mga recycle na damit at mga gamit o kaya 
mga ni- remodel na kagamitan sa bahay at mga bisekleta.

Ilagay ang basura 
sa plastic o supot 

na nakikita ang loob. 
Puwede din gamitin 
ang plastic bags ng 

supermarket.

Google play App Store

●mga computer

maruming mga gamit ・medyas・mga unan・ｓｔｕｆｆｅｄ toys ay kinukolekta bilang nasusunog na basura

●Telebisyon
●washing machines, 
　clothes dryers 

●aircon ●refrigerators 
　at freezers

Pagtatapon ng basura

　⇒tingnan ang detalye sa kanang bahagi

●Mga kasangkapan gaya ng mga drawer, kama, mesa, sopa at iba pa. 
●Mga mga malalaking electric appliances na may sukat na higit pa sa 50 cm.

 ●safe box  ●lupa at mga bato

Ang mga lumang damit at iba pa ay may designadong lugar 
ng pinagkokolektahan/ isang beses kada 4 na linggo

タガログ語

●Maari ding dalhin sa Kankyo Plaza Tsubasa Kan (tingnan sa unang pahina)

Pagtatapon ng basura



●Ang “futon” ay itupi at talian ng pantali (hanggang 2 futon kada koleksyon). 

●Alisin ang dumi sa disposable diapers.

Nasusunog na basura

Nasusunog na basura

●Ihiwalay ng lagayan sa iba pang mga 
   hindi nasusunog na basura. 
●Ilagay ang fluorescent lights sa 
   dating pinagbalutan nito.

Ilagay sa dilaw na supot 
(ito ay libreng ipinamamahagi 

galing sa city office/ citizen's center)

Ilabas ang basura sa umaga bago mag 8:00 am sa araw ng koleksyon.
Huwag ilabas kinagabihan bago ang araw ng iskedyul.

Sa iskedyul ang may parehas na kulay ay parehas din ang araw ng koleksyon. Huwag maglabas ng basura na hindi ayon sa iskedyul.

Ilagay ang basura 
sa plastic o supot 

na nakikita ang loob. 
Puwede din gamitin 
ang plastic bags ng 

supermarket.
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ang plastic bags ng 
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Pagtatapon ng basura

 May laking hanggang 50cm ang haba at lapad

●basurang mula sa kusina ●gamit na gawa sa leather o goma 

●mga plastics (pero walang plastic mark) at iba pa.

2 beses sa 
isang linggo

Kuhanin o gupitin sa Nihongo bersyon 
ang iskedyul ng koleksyon ng basura 
para sa inyong distrito at ilakip dito. Tingnan ang nakasulat sa likod

Tingnan ang naka-marka

Alisin ang parteng gawa sa bakal at ito ay isama sa hindi nasusunog na basura

Iba pang mga plastics o supot 
na ginamit na pambalot

Iba pang mga plastics o supot 
na ginamit na pambalot

 isang beses 
sa isang linggo

●mga bote na ginamit na lalagyan ng pagkain, 
　inumin, at iba pa・mga tubes・food trays・films at iba pa

Bote at Lata, Pet bottles

Bote at Lata, Pet bottles isang beses sa 
balawang linggo

●Alisin ang takip, itapon ang natirang laman at hugasan ng tubig.

Maruming mga gamit・at iba pang gawa sa plastics isama sa nasusunog na basura.

●mga boteng pinaglagyan ng inumin, 
　boteng pinaglagyan ng cosmetics ・ bote 
　ng alak (1.8 littres) 
●mga latang pinaglagyan ng pagkain at inumin
●spray cans na ginamit sa gas cassette

Ilagay sa isang lagayan 
ang mga bote at lata

●Alisin ang takip, itapon ang natirang 
   laman at hugasan ng tubig. Lagyan ng 
   butas ang spray cans.

Mga bote ng gamot at latang pinaglagyan ng 
snacks, isama sa hindi nasusunog na basura.

●pet bottles ng soft drinks, 
   alak, at spices

Ilagay ang mga pet
 bottles sa ibang 
supot o lalagyan

●Alisin ang takip, itapon ang natirang 
   laman at hugasan ng tubig.

Alisin ang takip, labels na nakabalot sa pet bottels at isama 
sa mga plastik at mga pambalot na plastik na basura.

Mga papel o kagaya na 
gawa sa papel

Mga papel o kagaya na 
gawa sa papel

isang beses sa 
isang buwan

●dyaryo ●karton  ●paper packs (kulay puti ang loob) 
●mga iba pa kagaya ng libro, magasin, kahon ng snacks, 
　at iba pang pinagbalutan na gawa sa papel, at iba pa.

●Tupiin at talian ng pantali. Huwag ilagay sa plastik na supot.  
●Alisin ang iba pang plastik na nakabalot maliban sa gawa sa papel.

Huwag ilagay sa 
plastik na supot.

Maruming mga gamit, litrato, stickers ay isama sa nasusunog na basura.

Mga hindi nasusunog na basura ・Delikadong basura  isang beses kada 4 na linggo

●Mga dekuryenteng gamit (hangang 50cm ang haba at lapad )●bakal ●salamin ●ceramics 
●mga kutsilyo at iba pa●bisekleta●suitcases●  lalagyan ng damit (isang drawer)

●Balutin ng papel o tela ang mga babasaging gamit, kutsilyo at iba pa, at ilagay sa supot at lagyan ng 
　nakasulat na memo na "Kiken". 
●Lagyan din ng memo na nakasulat na “Gomi”o sira ang bisekleta at baby carts.　

●mga baterya ●fluorescent na ilaw 

●mercury clinical thermometers at iba pa

Ilagay ang basura 
sa plastic o supot 

na nakikita ang loob. 
Puwede din gamitin 
ang plastic bags ng 

supermarket.
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Tingnan ang naka-marka

Mga hindi nasusunog na basura
Delikadong basura

Ang mga lumang damit

Malalaking basura

Telebisyon

aircon

washing machines, 

clothes dryers

mga computer
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