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Thu6c giup ai�u td benh, quan ly cac benh m;;in tfnh 
cung nhtr cai thien SlfC kh6e va tlnh tr,;tng kh6e m,;tnh 
v� tinh th�n va thS chit cha hang trieu ngtr<Ji l'-15'- Di�u 
qrc ky quan trc;mg la benh nhan nen u6ng thu6c theo 
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ajnh tren nhan ho�c baa bl. Bao quan an toan v�t 
nhon aa qua Slf dµng aS tranh ai c:16 VO t1nh nu6t, bi 
kim clam ho�c Slf di,mg sai vat nhon (a�c biet la tre em) 
cung la ai�u rclt quan trc;>ng. 
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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.

1. U.S. Food and Drug Administration

VẬT CHỨA ÐỒ NHỌN ÐƯỢC THẢI BỎ
Các vật chứa vật nhọn 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 
mmối nguy sinh học và chữ “BIOHAZARD” 
(Mối nguy sinh học) để cảnh báo có các vật liệu 
nguy hiểm bên trong vật chứa.

Vật nhọn có thể nguy hiểm đối với người và vật nuôi nếu 
không được thải bỏ an toàn. Vật nhọn có thể gây thương 
tích và/hoặc lan truyền các bệnh lây nhiễm dẫn đến tình 
trạng sức khỏe nghiêm trọng. Những bệnh lây nhiễm đó có 
thể bao gồm:
Viêm gan B (HBV), Viêm gan C (HCV), và Virus suy giảm 
mimiễn dịch ở người (HIV).

Thải bỏ vật nhọn quan trọng dù bạn ở nhà, tại cơ quan, tại 
trường học, đi du lịch hoặc ở những địa điểm công cộng 
khác chẳng hạn như khách sạn, công viên và nhà hàng. 
Chủ vật nuôi sử dụng kim tiêm để tiêm thuốc cho vật nuôi 
của họ nên làm theo hướng dẫn thải bỏ vật nhọn tương tự 
như với người.1

Người đi lại khó khăn hoặc 
không thể ra ngoài có thể yêu 
cầu gói Hàng trả lại bằng cách 
liên hệ với tổng đài của 
MED-Project hoặc đặt hàng trực tuyến. 
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại nhà 
cung ccung cấp các dịch vụ cho những người đi 
lại khó khăn hoặc không thể ra ngoài cũng có 
thể yêu cầu phong thư thay mặt cho họ. Để đặt 
hàng gói hàng trả lại, hãy truy cập www.red-project.org.

GỬI TRẢ HÀNG

Sự kiện thu hồi cũng được lên 
lịch trong khu vực của bạn. 
Truy cập www.red-project.org 
để tìm sự kiện gần bạn.

SỰ KIỆN THU HỒI

QUẦY TIỆN LỢI
Thải bỏ vật chứa đồ nhọn tại quầy 
tiện lợi nằm ở các nhà thuốc hoặc 
cơ quan thực thi pháp luật. Có thể 
có các địa điểm thu gom khác ở 
những khu vực hợp nhất và không 
hợp nhất của quận. Truy cập 
wwwww.med-project.org để tìm các 
điểm thu gom gần bạn.1
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