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Thuốc giúp điều trị bệnh, quản lý các bệnh mạn tính cũng 
như cải thiện sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh về tinh thần 
và thể chất cho hàng triệu người Mỹ. Điều cực kỳ quan trọng 
là bệnh nhân nên uống thuốc theo đơn thuốc của nhà cung cấp 
dịch vụ y tế. Tuy nhiên, nếu bạn có Thuốc hết hạn hoặc không 
dùng nữa, hoặc Vật nhọn đã qua sử dụng, điều quan trọng là 
thải bỏ đúng cách và điều này không khó thực hiện.thải bỏ đúng cách và điều này không khó thực hiện.

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.

Liên hệTìm theo vị trí

Nhấp vào bất kỳ lựa chọn thải bỏ được đề nghị nào bên dưới để tìm hiểu thêm.
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Kiểm Tra Bao Bì

Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.
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Nếu có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về việc thải bỏ trên nhãn, bao bì hoặc tờ thông tin đi kèm trong bao bì, 
vui lòng làm theo những hướng dẫn này. Không được xả bất kỳ loại thuốc nào xuống bồn cầu trừ khi có thông 
tin hướng dẫn cụ thể làm như vậy ở trên nhãn, bao bì hoặc tờ thông tin đi kèm trong bao bì.

Không bao giờ được cho vật nhọn vào thùng rác hoặc thùng tái chế và không bao giờ được xả vật nhọn xuống 
bồn cầu. Việc thải bỏ vật nhọn vào thùng rác hoặc thùng tái chế có thể khiến công nhân đổ rác, công nhân dọn 
dẹp cống, người giúp việc, quản gia, các thành viên trong nhà và trẻ em gặp rủi ro bị tổn hại.

ĐĐể bảo vệ sự riêng tư, người tiêu dùng được nhắc xóa tất cả thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên nhãn 
thuốc hoặc bao bì trước khi thải bỏ vật nhọn đã qua sử dụng.

Sources: U.S. Food and Drug Administration

https://www.fda.gov/


Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.
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Có sẵn dịch vụ gửi trả vật nhọn dành cho những người đi lại khó khăn hoặc không thể ra ngoài khi 
yêu cầu. Vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để yêu cầu vật chứa Vật nhọn trả trước, đề trước địa 
chỉ được FDA phê duyệt.

Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.
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Các sự kiện thu hồi thuốc tại địa phương có thể được tài trợ trong khu vực của bạn và cung cấp 
cho người dân cách tiện lợi và miễn phí để thải bỏ thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa.

THUỐC KHÔNG DÙNG NỮA

*Các vật chứa vật nhọn được phê duyệt phải: làm từ nhựa độ bền cao; có khả năng khép kín bằng cách nắm 
chặt lại, nắp chống đâm thủng mà vật nhọn không thể lộ ra; thẳng đứng và ổn định trong lúc sử dụng; chống 
rò rỉ; và được dán nhãn đúng cách “vật thải nhọn” hoặc biểu tượng mối nguy sinh học và chữ “BIOHAZARD” 
(Mối nguy sinh học) để cảnh báo có các nguyên liệu nguy hiểm bên trong vật chứa.

Đế biết thêm thông tin về Sự kiện tại khu vực của bạn, vui lòng gọi số 1-844-MED-Project 
hoặc truy cập trang Alameda Events của chúng tôi trên: 
https://med-project.org/locations/alameda/events/ 

VẬT NHỌN

Sự kiện thu hồi

Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.
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FẢ Ỏ FẠ 

Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.
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https://www.fda.gov/


MED Info

Thuốc giúp điều trị bệnh, quản lý các bệnh mạn tính cũng như cải thiện sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh về tinh thần 
và thể chất cho hàng triệu người Mỹ. Điều cực kỳ quan trọng là bệnh nhân nên uống thuốc theo đơn thuốc của nhà cung 
cấp dịch vụ y tế và theo chỉ định trên nhãn hoặc bao bì. Một điều quan trọng không kém là cần bảo quản thuốc và vật 
nhọn an toàn nhằm ngăn người khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em, vô tình nuốt hoặc sử dụng sai.

Có nhiều cách để thải bỏ thuốc và vật nhọn hết hạn hoặc không dùng nữa. Để bảo vệ sự riêng tư, người tiêu dùng được 
nhắc nên xóa tất cả thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên nhãn toa thuốc hoặc trên tài liệu trước khi sử dụng bất kỳ 
phphương án thải bỏ nào có sẵn.

Để biết thêm thông tin về chương trình, MED-Project phát triển bộ dụng cụ đào tạo, bao gồm:
Tờ thông tin quảng cáo
Sách quảng cáo chương trình dành cho vật nhọn
Câu hỏi thường gặp

Thông báo dịch vụ công cộng (PSA) qua video:

Nếu bạn muốn chúng tôi gửi cho bạn bất kỳ tài liệu Chương trình dành cho thuốc không dùng nữa nào trong số này, 
hãy liên hhãy liên hệ: alamedacounty@med-project.org.

Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.
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FAQs 
 

MED-Project là gì? 
MED-Project là tổ chức thực hiện Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm), bao gồm chương trình đào 
tạo và tiếp cận cộng đồng. 
Tôi nên làm gì nếu gặp trường hợp cần cấp cứu? 
Nếu bạn gặp trường hợp cần cấp cứu, hãy liên hệ dịch vụ cấp cứu ngay lập tức bằng cách gọi 911. 

Tôi nên làm gì khi tôi nghĩ rằng mình đã nuốt phải chất độc? 
Nếu bạn cho rằng mình đã nuốt phải chất độc, hãy liên hệ dịch vụ cấp cứu ngay lập tức. Vui lòng gọi 911 hoặc liên hệ 
trung tâm kiểm soát chất độc tại địa phương. 
Tôi nên làm gì nếu tôi cho rằng mình hoặc ai đó trong nhà bị vật nhọn đã qua sử dụng đâm phải? 
Hãy rửa khu vực tiếp xúc ngay lập tức bằng nước và xà phòng hoặc sử dụng chất diệt khuẩn da (chất khử trùng) chẳng 
hạn như cồn tẩy rửa hoặc nước rửa tay. 
Tìm hỗ trợ chăm sóc y tế ngay lập tức bằng cách gọi cho bác sĩ hoặc bệnh viện địa phương. 
Bạn cũng nên làm những việc trên nếu máu hoặc các chất dịch cơ thể khác rơi vào mắt, mũi, miệng hoặc dính lên da 
bạn. Để biết thêm thông tin về cách ngăn chặn vi-rút và kim đâm, hãy truy cập 

Tôi nên gọi ai nếu có thắc mắc về dược phẩm hoặc vật nhọn? 
Vui lòng gửi tất cả câu hỏi về dược phẩm và vật nhọn đến nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn. 
Tôi có thể tìm thông tin về bảo quản dược phẩm và vật nhọn an toàn ở đâu? 
Bạn nên làm theo mọi hướng dẫn bảo quản của nhà cung cấp dịch vụ y tế và bất kỳ hướng dẫn bằng văn bản nào 
được cấp cùng dược phẩm hoặc được liệt kê trên bao bì. Ngoài ta, nhiều cơ quan chính phủ cũng cung cấp thông tin 
về bảo quản dược phẩm an toàn. Các nguồn lực có khả năng là National Institutes of Health’s information page và 
CDC’s information page. 
Tôi có thể tìm thông tin về Dự luật 65 của California ở đâu? 
Văn phòng Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường (Environmental Health Hazard Assessment - OEHHA) của California 
cung cấp thông tin liên quan đến Dự luật 65. Bạn có thể truy cập thông tin qua OEHHA’s Proposition 65 web site. 
Tôi có thể xả thuốc hoặc vật nhọn xuống bồn cầu không? 
Không được xả thuốc theo toa xuống bồn cầu trừ khi có thông tin hướng dẫn cụ thể làm như vậy ở trên nhãn, bao bì 
hoặc tờ thông tin đi kèm trong bao bì. Không bao giờ được cho vật nhọn vào thùng rác hoặc thùng tái chế và không 
bao giờ được xả vật nhọn xuống bồn cầu. 
Tôi có nên xóa thông tin cá nhân trước khi thải bỏ thuốc hoặc vật nhọn của mình không? 
Vui lòng xóa tất cả thông tin cá nhân và thông tin nhận dạng khỏi nhãn thuốc hoặc vật nhọn và/hoặc bao bì trước khi 
thải bỏ. 
Địa điểm thải bỏ của MED-Project gần tôi nhất là ở đâu? 
MED-Project cung cấp các địa điểm thải bỏ trên toàn Quận Alameda. Để biết thêm thông tin về địa điểm gần bạn 
nhất, vui lòng truy cập phần Take-Back Events (Sự kiện thu hồi) và Convenient Kiosks (Quầy tiện lợi) trên trang web 
Alameda MED-Project hoặc gọi đường dây nóng 1-844-MED-Proj. 
Tôi có phải trả tiền để thải bỏ thuốc hết hạn hoặc thuốc hoặc vật nhọn tôi không dùng nữa không? 
Không có khoản phí nào được tính cho việc thải bỏ tại điểm thu gom. 
Tôi có thể thải bỏ sản phẩm gì trong quầy MED-Project? 
Bạn có thể thải bỏ vật nhọn tại quầy dành cho vật nhọn ở các địa điểm thu gom của MED-Project. Bạn có thể thải bỏ 
thuốc không dùng nữa ở quầy riêng dành cho Thuốc không dùng nữa tại các địa điểm của MED-Project. 

https://www.nih.gov/
https://www.cdc.gov/
https://oehha.ca.gov/proposition-65/general-info/proposition-65-plain-language
https://med-project.org/locations/alameda/events/
https://med-project.org/locations/alameda/kiosks/


Sẽ có sự kiện thu hồi tại khu vực của tôi phải không? 
Vui lòng truy cập trang web MED-Project hoặc gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJ để tìm hiểu về các sự kiện thu 
hồi sắp diễn ra tại khu vực của bạn. 
Tôi có thể tìm thấy thông tin về thải bỏ an toàn thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa ở đâu khác? 
Nhiều cơ quan chính phủ cung cấp thông tin về thải bỏ thuốc an toàn. Vui lòng tham khảo trang web của FDA (Cục 
quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) để biết thêm thông tin:  
“Consumer Updates: How to Dispose of Unused Medicines.” 
Tôi có thể tìm thấy thông tin về thải bỏ an toàn vật nhọn ở đâu khác? 
Nhiều cơ quan chính phủ cung cấp thông tin về thải bỏ vật nhọn an toàn. Vui lòng tham khảo trang web của FDA  
(“Needles and Other Sharps (Safe Disposal Outside of Health Care Settings)”) hoặc trang web của Alameda County 
Household Hazardous Waste Program (Chương trình Vứt bỏ những rác thải độc hại trong nhà của Quận Alameda) 
(“Stop Waste”) để biết thêm thông tin. 
Tôi có thắc mắc chưa được giải đáp trên trang web này. Liệu có ai để tôi có thể liên hệ khi có thắc mắc về MED- 
Project không? 
Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJ. 
Tôi nên làm gì để thải an toàn bỏ thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa tại Quận Alameda. 
Những phương án và trình tự thải bỏ sau nên được xem xét khi thải bỏ thuốc không dùng nữa: 
Kiểm Tra Bao Bì: Nếu có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về việc thải bỏ trên nhãn, bao bì hoặc tờ thông tin đi kèm trong 
bao bì, vui lòng làm theo những hướng dẫn này. 
Không xả thuốc theo toa xuống bồn cầu trừ khi thông tin trên bao bì hướng dẫn cụ thể bạn làm vậy. 
Sự Kiện Thu Hồi: Các sự kiện thu hồi thuốc tại địa phương có thể được tài trợ trong khu vực của bạn và cung cấp cho 
người dân cách tiện lợi và miễn phí để thải bỏ thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa. 
Vị Trí Thuận Tiện: Các địa điểm thu hồi thuốc cộng đồng tại các cơ quan thực thi luật pháp địa phương cho phép 
người dân mang thuốc hết hạn hoặc không sử dụng nữa đến địa điểm thuận tiện, tập trung để thải bỏ đúng cách. 
THẢI BỎ TẠI NHÀ: Nếu không có hướng dẫn thải bỏ được cung cấp trên nhãn thuốc theo toa và không có chương 
trình thu hồi tại khu vực của bạn, hãy bỏ thuốc vào thùng rác tại nhà theo những bước sau. 

1. Lấy thuốc ra khỏi vật chứa ban đầu và trộn với các chất bỏ đi khác chẳng hạn như bã cà phê đã sử dụng hoặc 
đất vệ sinh cho mèo (làm vậy sẽ khiến thuốc không hấp dẫn với trẻ em và vật nuôi và không thể nhận ra bởi 
người có thể vô tình đi qua thùng rác tìm kiếm thuốc). 

2. Đặt hỗn hợp vào túi dán kín, hộp rỗng hoặc vật chứa khác để ngăn thuốc rỉ hoặc tràn ra khỏi túi rác. 

Tôi có thể tìm thấy thêm thông tin về Alameda County Safe Drug Disposal Ordinance (Quy định thải bỏ thuốc an 
toàn của Quận Alameda) ở đâu? 
Để biết thêm thông tin về Quy định thải bỏ thuốc an toàn của Quận Alameda, vui lòng xem: 
https://www.acgov.org/aceh/safedisposal/ 

 

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


Liên Hệ

Nếu bạn gặp trường hợp cần cấp cứu, vui lòng gọi 
9-1-1. Nếu bạn gặp trường hợp không khẩn cấp do 
nghi ngờ rằng bạn hoặc thành viên gia đình đã nuốt 
phải chất độc, vui lòng gọi cơ quan Kiểm soát chất 
độc theo số 800-222-1222. Nếu bạn có thắc mắc về 
thuốc của bạn, vui lòng gọi cho nhà cung cấp dịch 
vụ y tế.vụ y tế.

Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp 
về MED-Project, hãy nhấp vào đây. 

Cư dân
Nếu bạn là cư dân của Quận Alameda County và 
có câu hỏi về MED-Project, vui lòng liên hệ:

1-844-MED-PROJ or 1-844-633-7765

Điểm thu gomĐiểm thu gom
Nếu bạn đang là điểm drop-box hiện tại hoặc 
muốn tổ chức drop-box, hãy liên hệ:

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA
Giám đốc chương trình quốc gia
MED-Project LLC
Số điện thoại: (844) 677-6532
Fax: (510) 686-8837Fax: (510) 686-8837
Email: alamedacounty@med-project.org

Nhà sản xuất thuốc:
Nếu bạn là nhà sản xuất thuốc quan tâm đến 
việc tham gia kế hoạch quản lý sản phẩm của 
MED-Project, hãy liên hệ:

Số điện thoại: (202) 495-3131
Email:Email: compliance@med-project.org
Nhà sản xuất vật nhọn:
Nếu bạn là nhà sản xuất vật nhọn hoặc nhà sản 
xuất thuốc thường được tiêm bên ngoài cơ sở 
chăm sóc sức khỏe được bán trong Quận và 
muốn tham gia vào kế hoạch quản lý sản phẩm 
của MED-Project, hãy liên hệ:
Phone: (202) 495-3131Phone: (202) 495-3131
Email: compliance@med-project.org

Liên hệTìm theo vị trí

Tài liệu này được cung cấp vì mục đích tuân thủ luật pháp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của MED-Project hoặc Nhà sản xuất tham 
gia vào Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm) của MED-Project.

Giáo dục & thải bỏ dược phẩm
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