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Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga pinaniniwalaan 
ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project.

Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot Maghanap ayon 
sa Lokasyon

Nakakatulong ang mga gamot na pagalingin ang mga sakit, 
pamahalaan ang mga pabalik-balik na kundisyon, at palakasin ang 
kalusugan at kapakanan para sa milyun-milyong nakatira sa 
Amerika. Napakahalagang inumin ng mga pasyente ang kanilang 
mga gamot alinsunod sa bilin ng provider ng kanilang 
pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, kung mayroon 
kang mga nag-expire o hindi gustong kang mga nag-expire o hindi gustong Gamot o gamit nang 
Matutulis na bagay, mahalaga at madali lang ang wastong pagtatapon.



TINGNAN ANG PACKAGE

Kung may anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa label, pakete o papel sa loob ng 
pakete, sundin ang mga naturang tagubilin. Huwag i-flush ang anumang gamot sa inidoro maliban na lang 
kung partikular itong nakasaad sa label, pakete, o papel sa loob ng pakete.

Huwag na huwag itapon ang matutulis na bagay sa basurahan o sa recycling bin, at huwag na huwag 
i-flush ang mga ito sa inidoro. Kapag itinapon ang matutulis na bagay sa basurahan o sa recycling bin, 
maaaring mapahamak ang mga naglilinis ng imburnal, janitor, kasambahay, kapamilya, at bata.

Upang protektahan ang iyong privacUpang protektahan ang iyong privacy, pinapaalalahanan ang mga mamimili na alisin ang lahat ng 
impormasyong nakakatukoy ng pagkakakilanlan sa mga label o pakete ng gamot bago itapon ang mga 
nagamit na matutulis na bagay.

Sources: U.S. Food and Drug Administration

Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot Maghanap ayon 
sa Lokasyon

MEDinfo MEDfaq Makipag-
ugnayan

Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga pinaniniwalaan 
ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project.

https://www.fda.gov/


Pinapahintulutan ng kiosk drop-off sites ng komunidad ang mga residente na dalhin ang kanilang napaso o 
hindi na kailangang mga gamot sa kumbinyente, centralized na lokasyon para sa tamang pagtatapon.

MGA HINDI GUSTONG GAMOT

MATUTULIS NA BAGAY
TINATANGGAP: Matutulis na bagay (tulad ng mga hypodermic needle, pen needle, pre-loaded sharp, 
auto-injector, intravaneous needle, lancet at iba pang device na ginagamit bilang pantusok sa balat 
para makakuha ng dugo o magbigay ng mga gamot) na nasa lalagyan ng matutulis na bagay na para makakuha ng dugo o magbigay ng mga gamot) na nasa lalagyan ng matutulis na bagay na 
inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration.*

HINDI TINATANGGAP: Hindi Gustong Gamot, mga ipinagbabawal na gamot, at shaver.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng MED-Project, 
mangyaring pumunta sa www.med-project.org o tumawag sa 1-844-MED-PROJ, 1-844-633-7765. 

https://med-project.org/


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng MED-Project, 
mangyaring pumunta sa www.med-project.org o tumawag sa 1-844-MED-PROJ, 1-844-633-7765. 

Available ang Mga Serbisyo ng Mail-Back para sa Matutulis na bagay para sa mga residenteng may 
kapansanan o hindi na nakakaalis ng bahay kapag hiniling. Pakipunan ang form sa ibaba upang 
humiling ng nabayaran nang may address na pulang lalagyan ng Matutulis na bagay na 
naaprubahan ng FDA.

Tinatanggap: Matutulis na bagay (tulad ng mga hypodermic needle, pen needle, pre-loaded sharp, 
auto-injector, intravaneous needle, lancet at iba pang device na ginagamit bilang pantusok sa balat 
para makakuha ng dugo o magbigay ng mga gamot) na nasa lalagyan ng matutulis na bagay na 
inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration.

Hindi tinatanggap: Hindi gustong gamot, mga ipinagbabawal na gamot at shaver.

https://med-project.org/


Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Mga Event sa iyong lugar, mangyaring tumawag sa 1-844-MED-
Project,o bisitahin ang aming page na Alameda Events sa: https://med-project.org/locations/alameda/events/ 

Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga 
pinaniniwalaan ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan 
ng MED-Project.

*Ang mga inaprubahang lalagyan ng matutulis na bagay ay dapat: gawa sa matibay na plastic; may takip na 
naisasara nang mahigpit at hindi nabubutas nang hindi umuusli ang matutulis na bagay; nakatuwid at stable 
habang ginagamit; hindi nagkakaroon ng tulo; at may angkop na label na “sharps waste” o may simbolo ng 
biohazard at ng salitang “BIOHAZARD” bilang babala tungkol sa mapanganib na materyal na nasa loob ng 
lalagyan.

Maaaring isponsoran ang mga take-back event sa iyong lugar, at mag-alok sa mga residente 
ng libre at madaling paraan upang itapon ang mga nag-expire o hindi gustong gamot.

MATUTULIS NA BAGAY:

MGA HINDI GUSTONG GAMOT:

Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot Maghanap ayon 
sa Lokasyon

MEDinfo MEDfaq Makipag-
ugnayan

https://med-project.org/locations/alameda/events/
https://med-project.org/locations/alameda/events/


Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot Maghanap ayon 
sa Lokasyon

MEDinfo MEDfaq Contact

Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga pinaniniwalaan 
ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project.

PAGTATAPON SA LOOB NG BAHAY

MGA KAGANAPAN 
PARA SA PAGBAWI 
NG GAMOT

TINGNAN ANG 
PACKAGE

MGA KIOSK PAGTATAPON 
SA LOOB NG 
BAHAY

https://www.fda.gov/
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Ang mga garnet ay nakakatulong na makagamot ng mga sakit, makontrol ang mga pabalik-balik na kundisyon, at 

mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang gamitin ng mga pasyente ang 

kanilang mga garnet alinsunod sa tagubilin ng kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan at ayon sa 

nakasaad sa label o pakete. Mahalaga ring tiyaking itabi ang mga garnet at matutulis na bagay nang ligtas upang 

maiwasan ang aksidenteng pagkalunok o maling paggamit ng ibang tao sa iyong bahay, lalo na ng mga bata. 

May ilang paraan upang itapon ang mga nag-expire o hindi gustong garnet at matutulis na bagay. Upang protektahan 

ang iyong privacy, pinapaalalahanan ang mga mamimili na alisin ang lahat ng impormasyong nakakatukoy ng 

pagkakakilanlan sa mga label o materyal ng garnet bago gamitin ang alinman sa mga available na opsyon sa pagtatapon. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa program, bumuo ang MED-Project ng pang-edukasyong toolkit, kabilang 

ang: 

Rack Card 

Sharps Program Brochure 

Mga Madalas ltanong 

Video na Public Servie Announcement (PSA) 

11111 
Kung gusto mong i-email sa iyo ang alinman sa mga materyal ng Program, makipag-ugnayan sa: 

alamedacounty@med-proJect.org. 

lb1n1gay ang materyal na ,to b1lang pagsunod sa batas at h1nd1 nangangahulugang s1nasalam1n n,to ang mg 

ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Garno! na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project 

ugnayan 



 
 

MGA MADALAS ITANONG (FAQs) 
 

Ano ang MED-Project? 
Ang MED- Project ay ang entity na nagpapatupad ng Product Stweardship Plan, kabilang ang pang- 
edukasyon at outreach program. 
Ano ang dapat kong gawin kung nagkakaroon ako ng medikal na emergency? 
Kung nagkakaroon ka ng medikal na emergency, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang- 
emergency na medikal sa pamamagitan ng pag-dial sa 911. 
Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay may nalunok akong isang nakakalasong bagay? 
Kung sa palagay mo ay may nalunok kang isang nakakalasong bagay, makipag-ugnayan kaagad sa mga 
serbisyong pang-emergency. Paki-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa poison control center sa iyong 
lugar. 
Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay may naiwang nagamit na matulis na bagay sa akin 
o sa kasama ko sa bahay? 
Hugasan kaagad ang bahagi kung saan iyo natusok gamit ang tubig at sabon, o gumamit ng 
disinfectant sa balat (antiseptic) tulad ng rubbing alcohol o hand sanitizer. 
Humingi kaagad ng atensyong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong doktor o sa hospital sa 
lugar mo. 
Sundin rin ang mga tagubiling ito kapag may napasok kang dugo o iba pang likido galing sa katawan sa 
iyong mga mata, ilong, bibig, o sa balat mo. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga virus at sa 
pag-iwas na matusok ng matutulis na bagay, bisitahin ang 
Sino ang dapat kong tawagan kapag may tanong ako tungkol sa aking gamot o matutulis na bagay? 
Mangyaring ipaalam ang lahat ng tanong tungkol sa iyong gamot at matutulis na bagay sa iyong 
provider ng pangangalagang pangkalusugan. 
Saan ko makikita ang impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatabi ng gamot o matutulis na bagay? 
Dapat mong sundin ang alinmang tagubilin sa pagtatabi na ibinigay ng iyong provider ng 
pangangalagang pangkalusugan at anumang nakasulat na tagubilin nakasaad sa gamot mo o nakalista 
sa pakete nito. Bukod pa rito, maraming ahensya ng pamahalaan ang nagbibigay ng impormasyon 
tungkol sa ligtas na pagtatabi ng gamot. Maaaring mapagkunan ang  
National Institutes of Health’s information page at ang CDC’s information page. 
Saan ako makakakita ng impormasyon tungkol sa Prop 65 ng California? 
Nagbibigay ang Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) ng California ng 
impormasyon tungkol sa Proposition 65. Maa-access ang impormasyon sa pamamagitan ng 
OEHHA’s Proposition 65 web site. 
Maaari ko bang i-flush ang aking gamot o matutulis na bagay sa inidoro? 
Huwag i-flush ang mga gamot sa inidoro maliban na lang kung partikular itong nakasaad sa label, 
pakete, o papel sa loob ng pakete. Huwag na huwag itapon ang matutulis na bagay sa basurahan o sa 
recycling bin, at huwag na huwag i-flush ang mga ito sa inidoro. 
Dapat ko bang alisin ang aking personal na impormasyon bago itapon ang aking gamot o matutulis 
na bagay? 
Pakialis ang lahat ng personal at nakakatukoy na impormasyon sa mga label at/o pakete ng iyong 
gamot o matutulis na bagay bago itapon. 

https://www.nih.gov/
https://www.cdc.gov/
https://oehha.ca.gov/proposition-65/general-info/proposition-65-plain-language


Nasaan ang mga lokasyon ng MED-Project kung saan maaaring magtapon na pinakamalapit sa akin? 
Naglalaan ang MED-Project ng mga lokasyon kung saan maaaring magtapon sa buong Alameda 
County. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa lokasyong pinakamalapit sa iyo, pakibista ang 
bahaging Take-Back Events at Convenient Kiosks ng website ng MED-Project, o tawagan ang 
hotline sa 1-844-MED-Proj. 
May kailangan ba akong bayaran upang maitapon ang aking mga nag-expire o hindi gustong gamot 
o matutulis na bagay? 
Walang sinisingil na bayad sa pagtatapon. 
Anu-anong bagay ang maaari kong itapon sa mga MED-Project kiosk? 
Maaaring ibigay ang matutulis na bagay sa mga sharps kiosk sa mga lugar ng koleksyon ng MED- 
Project. Maaaring ibigay ang hindi gustong gamot sa mga hiwalay na Unwanted Medicine kiosk sa 
mga lugar ng koleksyon ng MED-Project. 
Magkakaroon ba ng alinmang take-back event sa aking lugar? 
Pakibisita ang MED-Project website o i-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJ upang malaman ang 
tungkol sa mga paparating na take-back event sa iyong lugar. 
Saan pa ako makakakita ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga nag-expire o hindi 
gustong gamot? 
Nagbibigay ang ilang ahensya ng pamahalaan ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng 
gamot. Mangyaring sumangguni sa website ng FDA para sa higit pang impormasyon: “Consumer 
Updates: How to Dispose of Unused Medicines.” 
Saan pa ako makakakita ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng matutulis na bagay? 
Nagbibigay ang ilang ahensya ng pamahalaan ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng 
matutulis na bagay. Mangyaring sumanggunit sa website ng FDA (“Needles and Other Sharps (Safe 
Disposal Outside of Health Care Settings)”) o sa website ng Alameda County Household Hazardous 
Waste Program (“Stop Waste”) para sa higit pang impormasyon. 
May tanong akong hindi nasagot ng website na ito. Mayroon ba akong makakausap tungkol sa 
MED-Project? 
Para sa higit pang impormasyon, paki-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJ. 
Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng nag-expire o hindi gustong samot sa 
Alameda County? 

https://med-project.org/locations/alameda/events/
https://med-project.org/locations/alameda/kiosks/
https://med-project.org/locations/alameda/events/
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/default.htm
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/default.htm
http://www.stopwaste.org/


Ang mga sumusunod na opsyon sa at pagkakasunud-sunod sa pagtatapon ay dapat isaalang-alang 
kapag nagtatapon ng hindi gustong gamot: 
Tingnan Ang Package: Kung may anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa label, 
pakete o papel sa loob ng pakete, sundin ang mga naturang tagubilin. 
Huwag i-flush ang anumang gamot sa inidoro maliban na lang kung partikular itong nakasaad sa 
impormasyon sa pakete. 
Mga Kaganapan para sa pagbawi ng gamot: Maaaring isponsoran ang mga take-back event sa iyong 
lugar, at mag-alok sa mga residente ng libre at madaling paraan upang itapon ang mga nag-expire o 
hindi gustong gamot. 
Mga Kiosk: Nagbibigay-daan ang mga lokasyon ng drug take-back sa lugar sa mga lokal na ahensyang 
nagpapatupad ng batas sa mga residente na dalhin ang mga nag-expire o hindi gustong gamot sa 
isang madali at nakasentrong lokasyon para sa wastong pagtatapon. 
Pagtatapon sa Loon ng Tahanan: Kung walang tagubilin sa pagtatapon sa label ng gamot at walang 
available na take-back program sa iyong lugar, itapon ang mga gamot sa basurahan sa bahay ayon sa 
mga1h. akAblaisning nanagitmo.ga ito sa orihinal nitong lalagyan at ihalo ito sa hindi kanais-nais na bagay, tulad 

ng mga latak ng kape o dumi ng pusa (dahil dito, hindi na ito gugustuhing lapitan ng mga bata 
at alagang hayop, at hindi na matutukoy ng mga taong maaaring sadyang maghahanap sa 
basurahan ng mga gamot). 

2. Ilagay ang mixture sa selyadong bag, latang walang laman, o iba pang lalagyan upang 
maiwasang tumulo ang gamot o lumabas sa basurahan. 

Saan ako makakakita ng higit pang impormasyon tungkol sa Alameda County Safe Drug Disposal 
Ordinance? 
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Alameda County Safe Drug Disposal Ordinance, 
pakitingnan ang: https://www.acgov.org/aceh/safedisposal/ 

 



Para sa mga sagot sa ilang madalas itanong tungkol sa 

MED-Project, mag-click dito. 
Mga residente
Kung ikaw ay residente ng Santa Clara County at 
may mga katanungan tungkol sa MED-Project, 
mangyaring makipag-ugnay sa:
1 (844) MED-PR1 (844) MED-PROJ or 1 (844) 633-7765

Mga Lugar ng Koleksyon: 
Kung isa kang kasalukuyang lugar ng kiosk drop-box, o 

interesado kang mag-host ng drop-box, makipag-ugnayan sa:

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA

National Program Director

MED-Project LLC

Phone: (844) 677-6532Phone: (844) 677-6532

Fax: (510) 686-8837

Email: alamedacounty@med-project.org

Mga Gumagawa ng Gamot:
Kung gumagawa ka ng gamot at interesado kong lumahok 

sa isang MED-Project stewardship plan, makipag-ugnayan sa:

Phone: (202) 495-3131

Email: Email: compliance@med-project.org

Mga Gumagawa ng Matutulis na bagay:
Kung gumagawa ka ng matutulis na bagay o gumagawa ng 

mga gamot na kadalasang itinuturok sa labas ng isa lugar 

para sa pangangalagang pangkalusugan na ibinibenta sa 

County at interesado kang lumahok sa MED-Project 

stewardship plan, makipag-ugnayan sa:

Phone: (202) 495-3131Phone: (202) 495-3131

Email: compliance@med-project.org

Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, 

pakibaba na ito at i-dial ang 9-1-1. Kung hindi emergency 

ang nararanasan mo ngunit sa palagay mo ay may 

nalunok ka o ang iyong kapamilya na isang 

nakakalasong bagay, pakitawagan ang California 

Poison Control sa 800-222-1222. Kung may mga 

tanong ka tungtanong ka tungkol sa iyong gamot, paki-dial ang iyong 

provider ng pangangalagang pangkalusugan.
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