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Bilang karagdagan, ang mga sakop na bagay para sa
“nakakapinsalang na basura“ at malalaking basura ay babaguhin.

Mula Enero 2023

Magsisimula ang hiwalay na koleksyon ng mga
rechargeable na baterya, atbp.

Magsisimula ang hiwalay na koleksyon ng mga
rechargeable na baterya, atbp.

※Sa panahon ng pagsubok （Enero hanggang Marso 2023）, hinihiling namin ang inyong kooperasyon sa pagkolekta ng maliliit na 
rechargeable battery, atbp. nang hiwalay at sa paghihiwalay at pagtatapon ng mga ito hangga't maaari pagkatapos ng pagbabago.
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●Maliit na rechargeable battery
●Rechargeable home appliances kung saan mahirap 
　tanggalin ang maliliit na rechargeable battery
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Para sa katanungan, makipag ugnayan sa 

〒519-0166　Kameyama-shi, Fuke-chō 442　TEL：0595-82-8081　FAX：0595-82-4435

Kameyama City Sōgō Kankyō Center
Sangyō-Kankyō-bu Kankyō-ka Haikibutsu Taisaku Group

Malalaking 
basura

Araw ng kolektaAraw ng kolekta

Ika-1 at ika-3 Miyerkules ng buwan
●District A

Ika-2 at ika-4 Miyerkules ng buwan
●District B

※Ang petsa ng pagkolekta ay maaaring maiba mula sa itaas. 
Mangyaring tingnan ang kalendaryo ng basura para sa mga 
detalye.

Itapon ang bawat item sa isang hiwalay 
na transparent na bag.

※Ang mga fluorescent lamp, thermometer ng mercury, mercury 
sphygmomanometer, mercury thermometers, ay madaling 
mabasag, at kung mabasag, ang mercury ay maaaring kumalat o 
tumagas. Kaya`t ingatan ito na huwag mabasag.

Ang mga device ng "maliit na rechargeable 
battery" at "mga mobile battery” ay dapat 
na protektado ng tape.
※dahil sa partikular na mataas na panganib ng pagkasunog.
※Huwag tatakpan ang recycle mark.

1

Para sa rechargeable appliances na 
hindi kasya sa plastic, sulatan ito ng 
“rechargeable appliances 
Jyūdenshiki Kaden” at itapon.

3

Ilagay ang “maliit na rechargeable 
battery” at “appliances/device na may 
maliit na rechargeable battery na 
mahirap tanggalin” sa transparent na 
plastic bag. 

2

Jyūde
nshiki 

Kaden

Ang mga sumusunod na pagbabago ay para sa mga 
“nakakapinsalang na basura” ng malalaking basura.

PagbabagoPagbabago

Para sa detalye, pumunta sa page 2 at 3

Hanggang ngayon, ang mga produktong basura na pinaghihinalaang gumagamit ng mercury ay itinuturing na "panganib na basura", ngunit 
dahil ang ilan sa mga ito ay hindi na itinuturing na mapanganib, ang sakop ng "nakakapinsalang na basura" ay babaguhin batay sa "Mga 
Alituntunin ng Ministry of Environment Guidelines para sa hiwalay na koleksyon ng mga basurang may mercury na itinatapon mula sa bahay".

１ Ang salamin ay ibubukod sa “nakakapinsalang na basura”
→ Ang iba pa ay itapon kasama ng iba pang "malalaking basura".

２
Bilang karagdagan sa mga thermometer ng mercury, ang 
mercury sphygmomanometer at mercury thermometers ay 
bagong idaragdag sa kategoryang "nakakapinsalang na basura"

3 Ang lahat ng baterya bukod sa rechargeable battery ay kabilang 
na sa “nakakapinsalang na basura”（May ilang mga baterya na hindi napapailalim sa koleksyon.）

Fluorescent
lamp

Thermometer ng mercury,
Mercury sphygmomanometer,

Mercury thermometers

Baterya maliban sa maliliit
na rechargeable battery

Ida-dagdag ang "maliit na rechargeable battery" at "mga rechargeable 
devices na may maliliit na rechargeable battery na mahirap tanggalin" 

sa mapanganib na basura sa malalaking basura.

Para sa detalye, pumunta sa page 2 at 3

KaragdaganKaragdagan

Sa nakalipas na mga taon, nagkaroon ng mabilis na pagtaas sa bilang ng mga 
sunog sa buong bansa kung saan ang mga rechargeable battery ay nag-aapoy 
dahil sa epekto ng panahon at pagkolekta ng basura at pagdurog dito.
Upang maiwasan ang sunog itapon ang basura nang ligtas at walang 
panganib, ang mga maliliit na rechargeable battery at mga rechargeable na 
kagamitan sa bahay na mahirap tanggalin ay ibubukod at kokolektahin bilang 
"panganib na basura" ng malalaking basura.

Ang maliliit na rechargeable na baterya ay mga rechargeable 
at reusable na baterya na ginagamit sa maraming device na 
ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay.
Karamihan sa maliliit na rechargeable battery ay may label 
na simbolo ng pag-recycle.

Ano ang maliit na rechargeable battery? Lithium ion battery

Nickel metal hydride battery Nicad battery

Pinagmulan：Public Interest Incorporated Foundation
　　　　　　 Japan Containers and Packaging Recycling Association
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Mercury
sphygmomanometer

Mercury
thermometers

Thermometer
ng mercury

※Ilagay sa isang transparent na plastic bag at itapon.
※Ito ay marupok, at kung ito ay masira, ang mercury ay 
maaaring kumalat at dumaloy palabas. Mangyaring 
hawakan nang may pag-iingat upang hindi masira.

Bilang karagdagan sa thermometer ng mercury, 
magdagdag din ng 
mercury sphygmomanometer at 
mercury thermometers.

Ang mga baterya maliban sa 
“maliliit na rechargeable battery" 
ay kasama sa kategoryang ito.

Lead-acid battery, Lead battery
（Baterya ng sasakyan, etc.）
Mangyaring dalhin ito nang direkta 
sa General Environmental Center.

Dry cell 
battery

Coin cell 
battery

Button cell 
battery

Primary 
lithium 
battery

Mga hindi kasama

Idadagdag ang "maliit na rechargeable battery” 
na maaaring tanggalin sa appliances.

※Ang mga recycle mark ay nag-iiba sa notasyon at 
　posisyon depende sa gumawa.
　Ang ilang mga recycle mark ay walang kulay.

※Ang mga gamit/appliances na tinanggal ang baterya ay 
itapon sa “malalaking basura”.

Lithium ion battery Nickel metal hydride battery Nicad battery
Malalaking basura

Panganib basura

Ang mga maliliit na rechargeable battery atbp. ay idaragdag sa panganib na basura kabilang 
sa malalaking basura, at ang mga sakop na item ng nakakapinsalang na basura ay papalitan.
Ang mga maliliit na rechargeable battery atbp. ay idaragdag sa panganib na basura kabilang 
sa malalaking basura, at ang mga sakop na item ng nakakapinsalang na basura ay papalitan.
Ang mga maliliit na rechargeable battery atbp. ay idaragdag sa panganib na basura kabilang 
sa malalaking basura, at ang mga sakop na item ng nakakapinsalang na basura ay papalitan.
Ang mga maliliit na rechargeable battery atbp. ay idaragdag sa panganib na basura kabilang 
sa malalaking basura, at ang mga sakop na item ng nakakapinsalang na basura ay papalitan.
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Malalaking basuraMalalaking basura

Unan, Stuffed toys, 
Kurtina, Futon, Carpet,
Feather products

Paso, flower vase, jars 
（hindi kasama ang tableware） （hindi kasama ang lata ng inumin）

Ceramics

Mga bagay na metal

Lata ng pagkain,
gatas, tsaa, snacks

Mga electrical na gamit sa bahay

（　　　　　 ）
TV, air conditioner, refrigerator, freezer, washing 
machine, clothes dryer, personal computer, hindi 
kasama ang mga rechargeable appliances na may 
maliliit na rechargeable battey na mahirap tanggalin.

Magaan na sasakyan

（Hoses, ropes, wire, kurdon etc）
Mahahabang bagay

Lighter na maaairng
masunog o sumabog

Ang mga spray
cans, gas cans

Furniture

Jy
ūd
en
sh
iki
 Ka
de
n

Salamin

Ang iba pa ay itapon
kasama ng iba pang
"malalaking basura".

Madadagdag ang “appliances na may maliit na 
rechargeable battery na mahirap tanggalin”.

※Huwag ng piliting baklasin, itapon kung anoman.

Electronic
toothbrush Mobile battery Handy fan

Cordless vaccum
cleaner 

Wireless
earphone 

Portable game
console

Portable
music player

Electronic
dictionary Tablet terminal Smartphone

Electronic cigarettes
/heated cigarettes

Electronic na
pang-ahit

Mga halimbawa 

Thermometer ng mercury, 
Mercury 

sphygmomanometer, 
Mercury thermometers

Baterya maliban sa maliliit
na rechargeable battery
（Dry cell battery, Button cell battery, 
Coin cell battery, Primary lithium battery）

Maliit na rechargeable battery, 
Rechargeable home appliances
kung saan mahirap tanggalin ang
maliliit na rechargeable battery

Fluorescent
lamp

Nakakapinsalang basuraNakakapinsalang basura Panganib basuraPanganib basura

（bisikleta etc）
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