
الحفاظ على األدوية غير المستخدمة 
والتخلص منها بأمان

تشكل األدوية غير المؤمنة وغير المستخدمة ومنتهية الصالحية خطًرا صحًيا على 
عائلتك ومجتمعك. ويساعد التخلص السليم منها على منع سوء االستخدام والتسمم 

العرضي فضالً عن أنه يحمي البيئة.

التخلص من األدوات الحادةالتخلص من األدوية في المنزل

صناديق اإلسقاط

أحكم غلق أدويتك

استخدام مجموعة أدوات التعطيلالخلط مع مادة غير مرغوب فيها

قم بطمس المعلومات الشخصية الموجودة على ملصق 
الوصفة الطبية بحيث تكون غير قابلة للقراءة. وامزج 
األدوية مع مادة غير مرغوب فيها )فضالت القطط أو 
بقايا القهوة وما إلى ذلك(، وضعها في حاوية وألق بها 

في سلة المهمالت: 

تحتوي مجموعات التعطيل على مادة تزيل مفعول 
األدوية.

احصل على مجموعة مجانية من مجلس الخدمات 
المجتمعية: 

قم بوضع األدوية غير المستخدمة بما في ذلك أدوية الحيوانات األليفة 
في أحد صناديق اإلسقاط الدائمة أو صناديق اإلسقاط الخاصة باألدوية في أي وقت 

خالل ساعات العمل على مدار السنة.

امسح رمز QR لمعرفة مواقع صناديق 
اإلسقاط على مدار السنة:

ُيعقد اليوم الوطني الستعادة األدوية الموصوفة طبًيا مرتين سنوًيا )في إبريل 
وأكتوبر( داخل مراكز الشرطة المحلية.

تساعد الصناديق المقفلة على الحفاظ على األدوية آمنة لحمايتها من سوء االستخدام 
أو التسمم العرضي.

احصل على صندوق مقفل مجاني من مجلس الخدمات المجتمعية:

تلتزم مقاطعة Fairfax بعدم التمييز على أساس اإلعاقة في جميع برامج وخدمات وأنشطة المقاطعة. ُيمكن اتخاذ ترتيبات 
 تيسيرية معقولة عند الطلب. لمعرفة مزيد من المعلومات، اتصل بالرقم

يونيو 2022   .TTY 711 7000-324-703 ، رقم الهاتف النصي

 Epi-pens يمكن إلقاء األدوات الحادة، بما في ذلك
والحاقن التلقائي وأقالم األنسولين، في سلة المهمالت 

العادية باتباع الخطوات اآلتية:

باستخدام قلم تحديد دائم، اكتب على حاوية   
صلبة بغطاء لولبي )زجاجة منظفات غسيل 
فارغة أو زجاجة تبييض( ″احذر! محاقن - 

إبر. ال تقم بإعادة التدوير!″
مالحظه: تجنب استخدام الحاويات الزجاجية 

أو زجاجات الصودا البالستيكية أو أباريق 
الحليب أو علب األلومنيوم.

قم بقص اإلبرة أو إعادة تغطيتها/إغالقها.  

أحكم غلق الحاويات الممتلئة. واربط الغطاء   
جيًدا. وقم بلفه باستخدام شريط.

تخلص من الحاويات محكمة الغلق مع القمامة   
المنزلية.

تجنب إعادة تدوير األدوات الحادة أو   
الحاويات الخاصة بها. وال تضع األدوات 

الحادة السائبة مباشرة في أكياس القمامة وال 
تقُم بدفق األدوات الحادة في المرحاض.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات 
التخلص: 


