Solicitações ao Jogar o Lixo

～Vamos seguir as regras, jogando-os no dia, no horário e no local estabelecido～

＝ Lixos Queimáveis （2 vezes por semana） ＝
＜Dias de Coleta＞
Esteja seguindo a「Forma de jogar o lixo queimável, Calendário de coleta」, e jogando-os
no dia de coleta, nos locais de coleta existentes em cada região, até às 8 horas da manhã.
※
※
※

Esteja verificando os dias de coleta, na folha a parte「Forma de jogar o lixo queimável、Calendário de coleta」.
Mesmo que o dia de coleta coincida num feriado a coleta será realizada.
Os lixos de porte grande que não couberem nos sacos de lixo esteja levando-os por
conta(☆)no local de coleta destes lixos.

＜Sacos de Lixos Determinados＞
O lixo, deverá ser jogado colocando-os dentro dos sacos designados pelo município (de cor
verde feito em polietileno).
※
Há 2 tipos de tamanho：grande（30 ℓ ：20 unidades）、pequeno（20 ℓ：20 unidades）
※
Estão a venda nos supermercados, lojas de conveniência, shopping center, lojas de
varejo entre outros locais.
※
Esteja atento para não adquirir errado, pois o saco de lixo determinado pela Cidade
de Iwata é semelhante com a mesma cor e material.
＜Local de Coleta＞
A determinação dos locais de coleta, foram decididos pelos moradores de cada área. Caso
não saiba a localização deste, esteja perguntando a uma pessoa do bairro onde reside.
Nunca jogue o lixo no local de coleta que não seja do bairro que pertence.

＝ Lixos Recicláveis・Lixos de Aterro （2 vezes p/ mês） ＝
＜Dias de Coleta＞
Seguindo o Calendário de Coleta, esteja jogando-os dentro do horário de coleta
determinado por cada associação de bairro.
※ Esteja verificando a forma de classificar e o dia de coleta na folha a parte「Relação
de Classificação e Calendário de Coleta de Lixo Reciclável・Lixo de Aterro」.
＜Forma de Coleta＞
Esteja classificando-os e pondo-os nos recipientes de containers e cestos dispostos nos
locais de coleta.
※ Os itens de porte grande que não couberem nos containers ou cestos esteja
levando-os por conta(☆)no local de coleta destes lixos.
※
Para a utilização eficaz dos recursos, materiais que poderão ser reutilizados esteja
levando-os nas feiras de materiais de reciclagem.
＜Local de Coleta＞
Caso não saiba a localização do local de coleta e o horário de coleta, esteja perguntando ao
seu vizinho ou esteja contactando a Divisão de Política Ambiental da Prefeitura Municipal ou a
Divisão de Atendimento ao Público do Sucursal Municipal de Asaba.
☆Sobre a forma de levar os lixos por conta e sobre os lixos que não poderão ser descartados pelo

município, esteja verificando no 「Guia de Forma de Jogar o Lixo」.

Contato
Prefeitura Municipal de Fukuroi Divisão de Política Ambiental TEL44-3115
Sucursal Municipal de Asaba Divisão de Atendimento ao Público TEL 23-9211

