
Regras para descarte de lixo da Cidade de Okaya

Departamento do meio ambiente da Cidade de Okaya (Okaya-shi Kankyouka) TEL：0266-23-4811

〇Separe e descarte os lixos.

※Verifique no calendário de recolhimento de lixo residencial 

a forma de separação.

〇Descarte após o sol nascer até às 8:30 da manhã
os lixos e recicláveis.
Não descartar após as 8:30 da manhã ou na noite anterior.
※O saco de lixo pode não ser recolhido ou ser atacado por corvos, etc.

〇Favor inserir o nome (Completo)
no saco de lixo ou etiqueta.

〇A quantidade limite para descarte por cada
recolhimento é de 2 sacos por vez para os lixos para
aterrar e lixos para queimar. (Incluindo ramos e grama.)
※Caso haja grandes quantidades, leve aos locais discriminados abaixo:
▽Lixo para queimar: eco POPO
▽Gramas, ramos podados, lixo para aterrar: AI Corporation

〇Não descarte os Metais (Panelas, frigideiras, etc.) e Eletro-
domésticos de pequeno porte (Secadores de cabelo, relógios,
bules elétricos, etc.) como Lixo para aterrar.
※Descarte [Eletrodomésticos de pequeno porte] conforme discriminado abaixo:
①Solicite a uma empresa especializada.
②Utilize os recolhimentos pagos de lixos de grande porte do seu distrito.
③Solicite o recolhimento à loja onde o produto foi adquirido.

〇Em Datas comemorativas como OBON (De 15 à 16 de Agosto.) 
e Fim e início de ano (De 29 de Dezembro à 3 de janeiro), por
não haver recolhimento, solicitamos que não utilize os locais 
de descartamento deixando alí lixos e recicláveis.

※Verifique o calendário de lixo residencial para confirmar as datas de recolhimento.

(Disponível e distribuído na Prefeitura e Sub-prefeituras da Cidade de Okaya.)
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Aparelho de Vídeo Game, etc.

O que se enquadra como Eletrodoméstico de pequeno porte?
Exemplos de eletrodomésticos utilizados nas residências:

Desumidificadores, etc.

etc.

Aspirador de Pó, etc.

Ferro de Passar Roupas, etc.


