【ベトナム語】

Thông báo về việc thu gom tổng hợp các loại pin
【Nội dung thay đổi】
・Từ tháng 7 năm 2022 sẽ bắt đầu thu gom tổng hợp "các loại pin".
* Các loại pin gồm: Pin khô kiềm / mangan, pin lithium, pin cúc áo, pin sạc dạng nhỏ
・Mỗi tuần một lần, vào cùng ngày với ngày thu gom bao bì, hộp đựng bằng nhựa, về nguyên
tắc sẽ thu gom theo hộ gia đình.
【Mục đích】
Số vụ cháy nổ do các loại pin như pin lithium-ion trộn lẫn vào khi thu gom, xử lý rác cháy,
rác cỡ lớn ngày càng gia tăng nhanh chóng. Bằng cách thu gom tổng hợp các loại pin như thế
này, hy vọng có thể ngăn ngừa cháy nổ và thực hiện thu gom rác một cách an toàn.
【Cách vứt rác】
・Cho vào túi trong suốt hoặc loại túi mờ có thể nhìn thấy vật đựng bên trong.
* Không sử dụng loại túi rác tài nguyên do thành phố Nagoya chỉ định.
【Yêu cầu】
・Nếu để lẫn các loại pin vào cùng với túi đựng bao bì, hộp đựng bằng nhựa sẽ dẫn đến cháy
nổ. Nhất định phải cho các loại pin vào một túi khác trước khi đem vứt.
・Khi vứt các loại pin lithium, pin cúc áo hoặc pin sạc nhỏ, hãy cách điện các cực dương và
cực âm bằng cách như dán băng dính vào hai đầu.
・Các loại pin dùng cho ô tô như ắc qui không thuộc đối tượng thu gom.
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Sau khi thay đổi
(từ tháng 7 năm 2022)

Pin các loại (mới)

* Cho vào túi trong suốt / mờ
để vứt
* Thu gom mỗi tuần một lần
vào cùng ngày thu gom với
hộp đựng, bao bì nhựa tại nơi
tập trung rác theo hộ gia đình.

dấu ba mũi tên
xoay tròn khép kín

* Lưu ý: Sau tháng 7/2022 thì hoạt động thu gom rác tại các cửa hàng vẫn không thay đổi.

