All Business Waste and
Recyclables Are Charged
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お仕事やお店で出たごみ・資源を処理する時は、お金がかかります。
日本語
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中文

中国語

（P4）

事業系ごみ・資源の処理は有料です！
处理企事业单位的垃圾和资源需收费！
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한국어

韓国・朝鮮語
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ベトナム語
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フィリピノ語

英語

Tiếng Việt

ネパール語

Tagalog

English

Fees apply for disposal of
business waste and recyclables!
사업계열�쓰레기�및�자원은�유상으로
처리됩니다!
Mất phí xử lý đối với rác/tài nguyên
loại kinh doanh!

May bayad ang pagtapon ng mga
pang-komersyal na basura at mga
basurang maaring iresiklo!

SUGINAMI
CITY HP

Paraan ng pagtapon ng mga pang-komersyal
na basura at basurang maaring iresiklo

Tagalog

Bumili ng tamang garbage

STEP Suriin ang dami ng

1

STEP disposal sticker ayon

2

basura・mapagkukunan!

Nasa loob ba ng 3 supot nang 45ℓ na supot ang dami
ng basurang itatapon nang sabay-sabay sa 1 beses?

sa nilalaman

Halaga
Piraso

Uri

Hindi

Pagtapon ng basura pareho
sa araw ng pagtapon ng
basura ng sambahayan
(may bayad)
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Medium ・ 20ℓ 10 piraso 1,520yen

Extra-Large ・ 70ℓ 5 piraso

Basurang sinusunog
(maaring sunugin)

- Sa convenience store sa loob ng ward
- Waste collection office, tindahan, at iba pa

Isulat an
g pangala
n
ng kump
anya!
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Pagtapon gamit
ang supot

＋

見本

10cm

Pagtapon gamit
ang lalagyan

＋

Bote

Mapagkukunan

Mangyaring ilagay
ang bawat isa sa
kanya kanyang supot

＋

見本

o plastik

＋

見本

PET bottle

*Hindi maaring gamitin ang
lalagyan ng basurang maaring
iresiklo at lalagyan ng
kokolektahing PET bottle

Diyaryo at magasin
・1 piraso ng 10ℓ sticker
sa bawat 10cm na taas

karton
・1 piraso ng 10ℓ sticker
sa bawat 2 piraso

見本

lata

Kumpirmahin ang araw at
STEP
magtapon ng basura
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Mga basura na hindi kasya
sa supot o sa lalagyan

見本

見本

Basurang hindi sinusunog
(hindi maaring sunugin)

2,660yen

Saan ito mabibili

Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni
sa [Makipag-ugnayan] sa ibaba.

disposal sticker

・ 45ℓ 10 piraso 3,420yen

Large

Mangyaring magtapon ng basura
gamit ang kumpanya na may lisensya
ng waste collection and transportation.

STEP Idikit ang garbage

760yen

・ 10ℓ 10 piraso

Small

Oo

Halaga

styrofoam at
18L na lata

・1 piraso ng 10ℓ sticker
sa bawat 2 piraso

fluorescent tubes
・1 piraso ng 10ℓ sticker
sa bawat 2 bote

Pareho ang paraan ng paghiwalay ng
basura sa basura ng sambahayan
Maaring kumpirmahin ang "paraan ng
paghiwa-hiwalay at pagtapon ng
basura at basurang maaring iresiklo
(bersyon sa ibang wika)" para sa
basura ng sambahayan dito.
Maaring kumpirmahin ang araw ng
koleksyon ng basura (bersyon sa
ibang wika) dito.

*Mangyaring makipag-ugnayan sa staﬀ ng waste collection oﬃce kapag unang beses magtatapon ng basura

Mga kailangan pag-ingatan
1. Dahil nakasaad sa batas na responsibilidad ng kumpanya na itapon ang mga basurang dulot ng aktibidad ng kumpanya gamit ang
tamang proseso, may bayad ang pang-komersyal na basura.
2. Hindi maaring kolektahin ng ward ang malaking basura.
Mangyaring magtapon ng malaking basura gamit ang kumpanya na may lisensya ng waste collection and transportation.
(Itinuturing na malaking basura kapag humigit kumulang na lalagpas sa 30 cm ang laki sa isang bahagi)
3. Kapag pareho ang lugar ng tirahan at tindahan, mangyaring paghiwalayin sa hiwalay na supot ang "pang-komersyal na basura
(may bayad)" at "basura ng sambahayan (walang bayad)."

【Makipag-ugnayan】
Suginami Ward Environment Department Waste Reduction Control Section : 3312-2111
Suginami Waste Collection Oﬃce : 3392-7281
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Suginami Waste Collection Oﬃce Honan Branch : 3323-4571

Suginami Waste Collection Office Koenji Shako : 3317-6771

