NGUỒN TÀI NGUYÊN:
Đường dây Truy cập và Khi gặp khủng hoảng
(24/7): 888-724-7240
2-1-1 SD hay (858) 300-1211
UP2US.org

Để biết thêm thông tin về Lực
lượng Đặc nhiệm về Lạm dụng
Thuốc Kê toa San Diego và các
nguồn tài nguyên có sẵn, xin
truy cập trang web của chúng
tôi tại:
www.sdpdatf.org

Loại bỏ Dược
phẩm An Toàn

Quận hạt Nam San Diego
Thông tin và các địa điểm loại bỏ
dược phẩm an toàn.
South San Diego County - Vietnamese

www.sdpdatf.org

Các địa điểm Loại bỏ Dược
phẩm An toàn tại
Quận hạt Nam San Diego
Đồn Cảnh sát trưởng Imperial
Beach
845 Imperial Beach Blvd.
Imperial Beach, CA 91932
(619) 498-2400
*Nhận loại bỏ rác thải bén nhọn
Phòng Cảnh sát Chula Vista
315 Fourth Ave.,
Chula Vista, CA 91910
(619) 691-5151
*Không nhận dược phẩm bị kiểm
soát
Phòng Cảnh sát San Diego
Chi nhánh Đông Nam
7222 Skyline Drive
San Diego, CA 92114
(619) 527-3500
*Nhận loại bỏ rác thải bén nhọn

Khu Nhà tù South Bay
500 Third Ave.
Chula Vista, CA 91910
(619) 213-1433
Quầy thuốc Trung tâm Y tế
340 4th Ave.
Chula Vista, CA 91910
(619) 422-9291
Khu Nhà tù George Bailey
446 Alta Road, Suite 5300
San Diego, CA 92158
(619) 210-0385
Tiệm thuốc CVS
1201 E. Plaza Blvd.
National City, CA 91950
(619) 477-7114

Phòng Cảnh sát San Diego
Chi nhánh Phía nam
1120 27th Street
San Diego, CA 92154
(619) 424-0400
*Nhận loại bỏ rác thải bén nhọn

VIỆC NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM ĐỂ LOẠI BỎ
RÁC AN TOÀN
HÃY loại bỏ các dược phẩm không sử dụng hay quá
hạn một cách an toàn bằng cách đem chúng đến các

địa điểm thu gom được phê chuẩn.

HÃY làm theo các chỉ dẫn loại bỏ rác mà quý vị
nhận được trong gói dược phẩm.

ĐỪNG quăng bỏ các dược phẩm không sử dụng hay
quá hạn. Các dược phẩm bị quăng bỏ vào thùng rác
có thể bị người khác đem về dùng sai hay đem bán.
ĐỪNG dội nước dược phẩm kê toa của quý vị trong
bồn cầu. Dược phẩm bị dội đi sẽ trôi ra các đường
nước và hệ thống nước xả của chúng ta.

MẸO BỎ RÁC
Cào trầy tất cả thông tin định danh trên chai thuốc kê toa
để không ai đọc được. Điều này sẽ giúp bảo vệ danh tính
của quý vị và sự riêng tư về thông tin sức khỏe cá nhân
của quý vị.

Phòng Cảnh sát Coronado
700 Orange Ave
Coronado, CA 92118
(619) 522-7350
*Nhận loại bỏ rác thải bén nhọn

Các dược phẩm không sử dụng hay quá hạn là vấn đề
an toàn công cộng, có thể dẫn tới nguy cơ vô tình ngộ
độc, dùng sai, hay dùng quá liều. Việc loại bỏ đúng cách
các loại thuốc không sử dụng sẽ cứu mạng sống con
người và bảo vệ môi trường.
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