
Paano Magtapon ng Basura sa YUKI CITY  

・Ilabas ang basura sa itinalagang lugar at araw, hanggang alas-8:00 ng 

umaga. 

Hindi puwedeng magtapon ng basura maliban sa itinalagang araw. 

Mangyaring makipagtulungan upang mapanatili ang kalinisan.  

・Mangyaring magtanong sa taong nakatira sa parehong lugar (may-ari 

o tagapamahala), kung saan matatagpuan ang itinalagang site ng koleksiyon.  

・Dapat gamitin ang transparent o semitransparent na bag ng basura upang makita ang loob. 

・Dapat na kainamang laki at bigat lamang para madaling bitbitin ng isang kamay. 

・Dapat na nakatali ng maayos ang bag ng basura. 

 

Pag-iingat: Ang pagtatapon ng basura sa di-itinalagang mga lugar ay isang 

krimen, (iligal ang magtambak). Sundin ang mga tuntunin ng koleksyon ng 

basura.  

 

Nasusunog na Basura (2 beses/linggo) 

・Mga araw ng koleksyon ay (Lunes at Huwebes) o (Martes at Biyernes), depende sa bawat 

distrito,kumpirmahin sa inyong distrito.  

・Ang mga basurang nasusunog ay ang mga sumusunod. 

Basura sa kusina, mga papel, plastik, futon at blanket, (dapat nakatiklop at mahigpit na  

talian), at mga kahoy (pinutol na sanga na mas mababa sa 10cm ang lapad at mas  

mababa kaysa sa 50cm ang haba, dapat itong nakabigkis sa sukat at bigat na madaling  

bitbitin ng isang kamay).  

 

 

 

 

 

 

 

Basura sa kusina, mga papel, plastik, futon at blanket, (dapat nakatiklop at mahigpit na  

talian), at mga kahoy (pinutol na sanga na mas mababa sa 10 cm ang lapad at mas  

mababa kaysa sa 50cm ang haba, dapat itong nakabigkis sa sukat at bigat na madaling  

bitbitin ng isang kamay.  

 

Hindi Nasusunog na Basura (2beses/buwan, una at pangatlong Miyerkules)  

・Ang mga basurang hindi nasusunog ay ang mga sumusunodBabasagin, palayok, maliit na 

kasangkapan sa bahay, metal, atbp.  

※Isang patakaran na ang pinakamahabang piraso dapat ay nasa 30 cm o mas mababa. 
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タガログ語（ごみ）  



Pag-iingat:Kung paano itatapon ang spray at gas Cartridges  

①  Ganap na ubusin. ②Butasan ③ Ilagay sa isang bag, hiwalay  

pa sa bag ng hindi nasusunog.  

 

 

 

Pag-iingat:Kung paano itatapon ang disposable lighter.  

①  Ganap na ubusin. ② Ilagay sa isang bag, hiwalay pa sa bag ng hindi nasusunog.  

 

 

 

 

Malaking-sukat na Basura (1beses/buwan) 

・Ang malaking-sukat na basura ay ang mga maliit na kasangkapan, mga bisikleta, telepono atbp. 

・Ang petsa ng pagkolekta ay kumpirmahin sa environment calendar-kankyou calendar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag-iingat: Ang PC ay hindi maaaring ilabas sa kolektahan ng basura.  Mangyaring hilingin  

sa isang mangangalakal.  

 

Mga bagay na hindi maaaring itapon sa site ng koleksyon ng basura 

・4 na item ng home electronics (TV, aircon, ref o freezer, washing machine/dryer ng damit).  

computer, gulong, gulong at baterya ng sasakyan, kemikal sa pansaka , pintura, may natitirang 

gasolina, malalaking gamit, abo, fire extinguisher, bato, buhangin, lupa, piano, business waste, 

industrial waste, atbp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sa Magtatanong] Living Environment Section sa Yuki City  

(0296-34-0370) 
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Paano magtapon ng recyclable waste sa Yuki City 

※May pagkakataong magkakaiba ang lugar ng pinagkokolektahan ng recycle at basura sa bahay, 

mangyaring siguraduhing alamin muna bago ilabas. 

※Karaniwan, ang mga apartment ay walang koleksyon site ng recycle waste, kaya 

aktibong gamitin ang Yuki City Recycling Station.  

 

 

Karaniwang items 

・Ang recycle waste ay dapat ilabas ng 8:00 a.m sa itinalagang araw  

ng koleksyon. 

・Hayaan sa bag, huwag ilagay sa basket (maliban sa damit).  

・Ubusin ang laman at hugasan ang loob ng tubig. 

 

 

 

Kung magtatapon ng lata: 

・Kumpirmahin ang recycle mark ng aluminyo at steel cans  

at uriin ang mga ito. 

 

 

 

・PET bottles・Tiyak na tanggalin ang takip at label ng bote.  

・PET bottles・ Inumin at soy sauce lamang. 

・[PET] suriin ang recycle mark. 

 

 

 

・Puting tray. Para lamang sa Puting Styrofoam. 

・Mga Styrofoam tray na madaling sirain ng kamay.  

 

 

 

 

Iba pang mga uri ng plastik tulad ng, 

Mga tray na may disenyo at kulay 

Mga plastik na tasa ng instant noodles  Dapat ilabas sa dinala mong bag at ilipat sa pili na bag  

Mga transparent na pakete ng itlog 

 

※Kumpirmahin ang recycling mark na [PURA] 
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Kapag magtatapon ng mga produktong papel 

・Dyaryo・magasin・natutuping karton・kalat na papel・ang mga paketeng papel ay dapat 

nakahiwalay at nakatali.  

・Dapat nakatali ito sa timbang na madaling bitbitin ng isang kamay.  

・Dapat ilagay ang mga damit sa isang bag upang hindi mabasa ng ulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapag magtatapon ng mga bote:  

・Mga bote ng beer at isshou bottles ay limitado sa mga hindi basag o napingas. 

・Ang isshou bottles ay tangi lamang sa [Sake]. 

※Mga bote na naglalaman ng langis, sauce, suka, atbp.ay hindi maaaring itapon bilang isshou 

bottles. Mangyaring paghiwalayin ang mga bote ayon sa kulay-transparent, brown, at iba pang 

mga kulay at itapon ang mga ito.  

 

 

 

 

 

 

 

・Mangyaring huwag alisin ang mga label ng bote. 

・Maayus na paghihiwalay ng mga kulay (transparent, brown at iba pang mga kulay).  

(Kung mahirap tiyakin kung ito ay transparent, maaari itong uriin bilang isang bote ng ibang 

kulay)  

 

 

 

Kapag magtatapon ng mapanganib na basura:  

・ Ilagay ang dry cells sa dilaw na basket. 

・ Ilagay ang Fluorescent light sa asul na basket.  

※Mga nabasag na Fluorescent light, LED at maliliwanag na bumbilya ay  sa hindi nasusunog na 

basura.  

 

 

【問い合わせ先】結城市生活環境課（３４－０３７０）  

[Sa Magtatanong] Living Environment Section sa Yuki City (0296-34-0370) 
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24-oras Recycling Station 

※Hindi maaaring magtapon maliban sa tinukoy na items (Nasusunog at hindi 

nasusunog na basura, napakalaking basura at mapanganib na basura)  

◇Lungsod ng lumang lumang gobyerno na gusali sa hilagang paradahan ng lot◇ 

Tinukoy na items: Aluminyo at steel cans, pet bottles at iba pang mga plastic isshou bottles, 

bote ng beer, transparent bottles, brown bottles at bote ng iba  pang mga kulay. 

 
 

 

 

←  Sa pag-rerehistro ng QR code, ang mapa ay lalabas. 

  

Yuki city hall lumang gusali ng 
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タガログ語(リサイクルステーション ) 



Paano magtapon ng recyclable waste sa Yuki City 

※Karaniwan, ang mga apartment ay walang koleksyon site ng recycle waste, kaya  

aktibong gamitin ang Yuki City Recycling Station  

 

Karaniwang items 

・  Hayaan sa bag, huwag ilagay sa basket. 

・Ubusin ang laman at hugasan ang loob ng tubig. 

 

 

Kung magtatapon ng lata: 

・Kumpirmahin ang recycle mark ng [aluminyo] at [steel cans]  

at uriin ang mga ito. 

 

・PET bottles・Tiyak na tanggalin ang takip at label ng bote.  

・PET bottles・ Inumin at soy sauce lamang. 

・[PET] suriin ang recycle mark. 

 

・Puting tray. Para lamang sa puting styrofoam. 

・Mga styrofoam tray na madaling sirain ng kamay.  

 

 

Iba pang uri ng Plastik tulad ng 

Mga tray na may disenyo at kulay 

Mga plastik na tasa ng instant noodles Dapat i labas sa dinala mong bag at ilipat sa pili na bag  

Mga transparent na pakete ng itlog  

※Kumpirmahin ang recycling mark na [PURA]  

 

 

 

Kapag magtatapon ng mga bote:  

・Ang mga bote ng beer at isshou bottles ay limitado  

sa mga hindi basag o napingas. 

・Ang isshou bottles ay tangi lamang sa [Sake]. 

※Ang bote na naglalaman ng langis, sarsa, at suka ay hindi puwedeng itapon bilang isshou bottle.  

Mangyaring paghiwalayin ang mga bote ayon sa kulay-transparent, brown, at iba pang kulay at 

itapon ang mga ito. 

・Mangyaring huwag alisin ang label ng bote.  

・Maayus na paghihiwalay ng mga kulay  

(transparent, brown at iba pang mga kulay).  

(Kung mahirap tiyakin kung transparent, maaari itong uriin bilang isang  

bote ng ibang kulay)  

 

 

 [Sa Magtatanong] Living Environment Section sa Yuki City (0296-34-0370) 
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