
 Chiến Dịch Dọn Sạch 
Tủ Thuốc 

  

Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 
Từ 10 giờ sáng – đến 2 giờ chiều 

Kết hợp với Sáng kiến Quốc gia về Thu hồi Thuốc Kê toa của DEA  
Bỏ thuốc không dùng đến hoặc đã hết hạn tại các địa điểm được liệt kê bên dưới  
(Vật phẩm được chấp nhận: thuốc theo toa và không theo toa, thuốc lá điện tử và các thiết bị vape đã tháo bỏ pin, bao gói/lọ 
chất lỏng cỡ nhỏ cho thuốc lá điện tử và thiết bị vape, thuốc mỡ kê đơn và thuốc cho vật nuôi. Không được chấp nhận: thuốc bất 
hợp pháp, bình khí nén [bình hít/bình xịt], kim tiêm, lượng chất lỏng lớn, thuốc mỡ và kem bôi da không theo đơn.) 

Việc thải bỏ thuốc này được thực hiện MIỄN PHÍ, thuận tiện, bí mật và an toàn 

Xử lý an toàn các loại thuốc chưa sử dụng hoặc đã hết hạn:  

• Bảo vệ môi trường 
• Ngăn chặn lạm dụng thuốc 
• Ngăn ngừa ngộ độc do vô tình  

Cần giúp đỡ với vấn đề lạm dụng chất? Tìm hiểu thêm về các dịch vụ địa phương tại www.fairfaxcounty.gov/csb. 

Operation Medicine Cabinet Cleanout is a partnership with the Rotary Clubs of Fairfax County, the Fairfax Prevention Coalition and local 
bu0sinesses, 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. 

 
 

Địa điểm Nhận thuốc 

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 

Ấn phẩm của Fairfax County, VA. Tháng 9 năm 2020. Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu thông tin ở định 
dạng khác, xin liên lạc Community Services Board tại 703-324-7000, TTY 711. (Vietnamese) 

http://www.fairfaxcounty.gov/csb
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