
 األدوية استرجاع يوم
(Drug Take Back Day)

2022 أبريل 30 السبت،
مساءًً 2 - صباًحا 10

.أدناه المذكورة المواقع في الصالحية منتهية أو المستخدمة غير األدوية تسليم ✓
 للسجائر الصغيرة السوائل أكياس/وأغلفة البطارية بدون الفيب أجهزة أو اإللكترونية والسجائر طبًيا الموصوفة وغير طبًيا الموصوفة األقراص: المقبولة العناصر)

 واإلبر[ البخاخات/التنفس أنابيب] المضغوطة والعلب القانونية غير العقاقير: المقبولة غير العناصر. األليفة الحيوانات وعقاقير الطبية والمراهم الفيب وأجهزة اإللكترونية
.(الطبية غير والكريمات والمراهم الكبيرة السوائل ومصادر

.آمن و وسري ومالئم مجاني بشكل الدوية من التخلص يتم ✓

:الصالحية منتهية أو المستخدمة غير األدوية مع اآلمن التعامل إن ✓

 .البيئة يحمي•

.األدوية استخدام إساءة يمنع•

 .العرضي التسمم يمنع•

.www.fairfaxcounty.gov/csb خالل من المحلية الخدمات حول المزيد اعرف المواد؟ استخدام إساءة مشكلة بشأن مساعدة إلى تحتاج هل

 التي تلك ذلك في بما السنة، مدار على طبية وصفة تستلزم ال التي واألدوية الطبية الوصفات من التخلص طريقة اعرف. مشكلة توجد ال األدوية؟ استرجاع يوم في المشاركة عليك يتعذر هل
 .disposal-www.fairfaxcounty.gov/health/drug خالل من البيطريون األطباء يصفها

 مجلس: مثل ،Fairfax مقاطعة في الحكومية اإلدارات مختلف مع بالتعاون Fairfax مقاطعة شرطة قسم قبل من (المخدرات مكافحة إدارة) DEA لـ التابع األدوية استرجاع يوم تنسيق يتم
 ،Fairfax مقاطعة في الروتاري نوادي مع وبالشراكة البيئية، والخدمات العامة واألشغال المحلية، والمجتمعات األحياء وخدمات الصحة، ووزارة ،Fairfax-Falls لكنيسة المجتمعية الخدمات
 .المحلية والشركات Fairfax في الوقاية وتحالف

التسليم مواقع
Fair Oaksًًمقاطعةًمحطة

12300 Lee Jackson Memorial Highway 
Fairfax, VA 22033 

Franconiaًًمقاطعةًمحطة
6121 Franconia Road 
Alexandria, VA 22310 

Masonًمقاطعةًمحطة
6507 Columbia Pike 

Annandale, VA 22003 

McLeanًًمقاطعةًمحطة
1437 Balls Hill Road 
McLean, VA 22101 

Mount Vernonًًمقاطعةًمحطة
2511 Parkers Lane 

Alexandria, VA 22306 

ريستونًمستشفىًمركز
1850 Town Center Parkway 

Reston, VA 20190 
 ب السيارات مرآب مقابل ،1 الجناح خارج

Sullyًًمقاطعةًمحطة
4900 Stonecroft Boulevard 

Chantilly, VA 20151 

West Springfieldًًمقاطعةًمحطة
6140 Rolling Road 

Springfield, VA 22152 

 بتنسيق معلومات لطلب أو المعلومات من لمزيد. 2021 مارس. Va في Fairfax مقاطعة في صادر منشور
 .711( النصي الهاتف رقم) TTY ،7000-324-703 على المجتمعية الخدمات بمجلس اتصل بديل،

http://www.fairfaxcounty.gov/csb
http://www.fairfaxcounty.gov/health/drug-disposal
http://www.fairfaxcounty.gov/

