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BẢO QUẢN VÀ LOẠI BỎ MỘT CÁCH AN 
TOÀN CÁC LOẠI THUỐC KHÔNG SỬ DỤNG

Thuốc không bảo quản, không sử dụng và hết hạn gây nguy hiểm cho sức khỏe 
của gia đình và cộng đồng quý vị. Loại bỏ đúng cách giúp ngăn ngừa việc sử 

dụng sai và ngộ độc ngẫu nhiên, đồng thời cũng để bảo vệ môi trường.

Loại bỏ Thuốc tại Nhà Loại bỏ vật Sắc nhọn

Các Thùng Bỏ Thuốc

Khóa chặt Thuốc của Quý vị

Trộn lẫn với một Chất 
Không mong muốn

Sử dụng Bộ dụng cụ Vô 
hiệu hóa

Bôi đen thông tin cá nhân trên nhãn thuốc 
theo toa để không thể đọc được. Trộn 

thuốc với một chất không mong muốn (cát 
vệ sinh mèo, bã cà phê, v.v.), rồi bỏ vào hộp 

đựng và vất vào thùng rác. 

Bộ dụng cụ vô hiệu hóa có chứa một chất 
trung hòa thuốc.

Lấy một bộ dụng cụ miễn phí từ Ban Dịch vụ 
Cộng đồng: 

Bỏ thuốc không sử dụng, bao gồm cả thuốc cho thú kiểng, 
vào một thùng loại bỏ vĩnh viễn, hay một thùng bỏ thuốc bất cứ 

lúc nào trong giờ làm việc, quanh năm.

Quét mã QR để xem vị trí các thùng bỏ 
thuốc quanh năm:

Ngày Nhận Lại Thuốc Theo Toa Toàn Quốc được tổ chức hai lần mỗi 
năm (vào Tháng Tư và Tháng Mười) tại các đồn cảnh sát địa phương.

Một hộp có khóa có thể giữ cho thuốc an toàn để bảo vệ không bị sử 
dụng sai hoặc ngộ độc ngẫu nhiên.

Lấy một hộp có khóa miễn phí từ Ban Dịch vụ Cộng đồng:

Quận Fairfax cam kết không phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật trong tất cả các chương trình, dịch vụ và 
hoạt động của quận. Quận cũng sẽ cung cấp phương tiện hỗ trợ hợp lý theo yêu cầu. Để biết thông tin, 
hãy gọi số 703-324-7000, TTY 711.  Tháng Sáu 2022

Có thể vất bỏ các vật sắc nhọn, bao gồm bút 
tiêm Epi-pen, kim tiêm tự động và bút tiêm 
insulin vào thùng rác thông thường bằng 
cách làm theo các bước sau:

 Dùng bút viết bảng không phai mực, 
VIẾT LÊN một hộp đựng cứng có nắp 
vặn (chai bột giặt rỗng hoặc chai thuốc 
tẩy) từ ″CẨN THẬN! ỐNG TIÊM - KIM 
TIÊM. ĐỪNG TÁI CHẾ!″
LƯU Ý: KHÔNG sử dụng hộp thủy tinh, 
chai soda nhựa, bình sữa hoặc lon 
nhôm.

 BẤM KẸP hoặc ĐẬY/VẶN LẠI CHỤP 
đầu kim.

 NIÊM PHONG hộp đựng đã đầy. VẶN 
nắp vào. QUẤN nắp bằng băng dính.

 THẢI BỎ các hộp đựng đã niêm phong 
cùng với rác của gia đình quý vị.

 KHÔNG tái chế vật sắc nhọn hoặc hộp 
đựng vật sắc nhọn. KHÔNG đặt vật sắc 
nhọn lỏng lẻo trực tiếp vào túi rác và 
KHÔNG xả vật sắc nhọn xuống bồn cầu.

Nhận thêm thông tin về các tùy chọn cách 
loại bỏ: 


