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 السبت 24 أكتوبر 2020
 ظھًرا 2 –صباًحا   10

 الوطنیة السترداد األدویة المصروفة بوصفة طبیة(DEA)  باالشتراك مع مبادرة إدارة مكافحة المخدرات

  تخلص من العقاقیر غیر المستخدمة أو منتھیة الصالحیة في المواقع المدرجة أدناه 
الفیب بدون البطاریة وأغلفة/أكیاس السوائل الصغیرة  أو أجھزة: األقراص الموصوفة طبیًا وغیر الموصوفة طبیًا والسجائر اإللكترونیة العناصر المقبولة(

ونیة والعلب المضغوطة [أنابیب : العقاقیر غیر القانالعناصر غیر المقبولةللسجائر اإللكترونیة وأجھزة الفیب والمراھم الطبیة وعقاقیر الحیوانات األلیفة. 
 التنفس/البخاخات] واإلبر ومصادر السوائل الكبیرة والمراھم والكریمات غیر الطبیة.) 

ً یكون التخلص من األدویة مجان   .وبشكل مالئم وسري وآمن ا
 التعامل اآلمن مع األدویة غیر المستخدمة أو منتھیة الصالحیة:

 حمایة البیئة  •
 األدویة خدامست إمنع إساءة  •
 منع التسمم العرضي  •

 

  www.Fairfaxcounty.gov/csb    ھل أنت بحاجة  للمساعدة بمشكلة إساءة إستخدام األدویة؟ لمعرفة المزید عن الخدمات المحلیة اذھب الى 

Operation Medicine Cabinet Cleanout is a partnership with the Rotary Clubs of Fairfax County, the Fairfax Prevention Coalition and local 
businesses, in collaboration with the following Fairfax County government departments: Police, Health, Economic Initiatives, Neighborhood 

and Community Services, Public Works and Environmental Services, and the Fairfax-Falls Church Community Services Board. 
 

 
 
 
 
 
 

 أماكن التخلص من األدویة 
Fair Oaks District Station 
12300 Lee Jackson Memorial Highway 
Fairfax, VA 22033 

Franconia District Station 
6121 Franconia Road 
Alexandria, VA 22310 

Kings Park Library 
9000 Burke Lake Road 
Burke, VA 22015 

Mason District Station 
6507 Columbia Pike 
Annandale, VA 22003 

McLean District Station 
1437 Balls Hill Road  
McLean, VA 22101 

Mount Vernon District Station 
2511 Parkers Lane 
Alexandria, VA 22306 

Reston Hospital Center 
1850 Town Center Parkway 
Reston, VA 20190 
Outside Pavilion 1, across from Parking Garage B 

Sully District Station 
4900 Stonecroft Boulevard 
Chantilly, VA 20151 

معلومات  ، ولالطالع على مزید من المعلومات أو طلب الحصول على2020 سبتمبر، فرجینیا في Fairfax Countyنُشر في 
 ) TTY 711. )Arabicرقم الھاتف النصي ، 7000-324-703الرقم على   Community Services Boardبدیل، اتصل بمجلس  بتنسیق

http://www.fairfaxcounty.gov/csb
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