
Para sa higit pang 
impormasyon tungkol sa, 
pumunta sa: 
www.med-project.org
o tumawag sa 1-844-MED-PROJECT

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 pangkalupangangalagang pangkalusugan. Napakahalaga rin 
ng ligtas na pagtatago ng matutulis na bagay para 
maiwasan ang aksidenteng pagkalunok, pagkatusok, 
o maling paggamit (lalo na ng mga bata).

(Pinagmulan: U.S. Food and Drug Administration)

Edukasyon at Pagtatapon ng Gamot



TINGNAN ANG PAKETE

Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi 
ibig sabihin na sinasalamin nito ang mga pananaw ng 
MED-Project o ng Mga Producer na kasali sa MED-Project 
Product Stewardship Plan.

1.U.S. Food and Drug Administration 

MGA LALAGYAN SA PAGTATAPON
 NG MATUTULIS NA BAGAY
Ang mga 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; 
aat 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 mapanganib ang matutulis na bagay sa mga tao at 
alagang hayop kapag hindi naitapon nang ligtas. Ang 
matutulis na bagay ay maaaring magdulot ng mga pinsala 
at/o magkalat ng impeksyon na nagdudulot ng malalalang 
sakit. Maaaring kabilang sa mga impeksyong ito ang: 
Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV), and Human 
IImmunodeficiency Virus (HIV).

Mahalaga ang ligtas na pagtatapon ng matutulis na bagay 
ikaw man ay nasa bahay, nasa trabaho, nasa paaralan, 
nagbibiyahe, o nasa iba pang pampublikong lugar tulad ng 
mga hotel, parke, at restaurant. Ang mga may-ari ng alagang 
hayop na gumagamit ng mga karayom para magbigay ng 
gamot sa kanilang mga alagang hayop ay dapat sumunod 
sa pasa parehong mga alituntunin sa pagtatapon ng matutulis na 
bagay na ginamit para sa mga tao.1

Ang mga residenteng may 
kapansanan at hindi makaalis 
ng bahay ay maaaring humiling 
ng mga pakete ng Mail-Back sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan 
sa call center ng MED-Project o pag-order online. Ang 
mga pmga propesyonal sa pangangalagang pangkulusagn sa 
bahay na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga residenteng 
may kapansanan o hindi makaalis ng bahay ay maaari ding 
humiling ng mga pakete ng mail-back sa kanilang ngalan. 
Para mag-order ng mga pakete ng mail-back, bisitahin ang 
www.red-project.org.

MAIL-BACK

Maaari ding mag-iskedyul ng 
mga Take-Back Event sa iyong 
lugar. Bisitahin ang 
www.red-project.org para 
makakita ng mga event na 
malapit sa iyo.

MGA TAKE-BACK EVENTS

MGA CONVENIENT KIOSK
Itapon ang mga lalagyan ng 
matutulis na bagay sa mga 
convenient kiosk na nasa mga 
parmasya o ahensyang 
nagpapatupad ng batas. Maaaring 
mayroong iba pang lokasyon ng 
kkoleksyon sa mga hindi korporasyon 
at korporasyong lugar ng county. 
Bisitahin ang www.med-project.org para maghanap ng 
mga lugar ng koleksyong malapit sa iyo.1
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