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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 vật nuôi của tôi nuốt phải dược phẩm? 

Nếu bạn tin rằng vật nuôi có lẽ đã nuốt phải loại dược phẩm dành cho người hoặc thú mà 
không dành cho vật nuôi, vui lòng liên hệ bác sĩ thú y hoặc đường dây nóng kiểm soát chất độc 
cho thú. 

Tôi nên gọi ai nếu có thắc mắc về dược phẩm? 

Vui lòng gửi tất cả câu hỏi về dược phẩm đến nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn. 

Tôi có thể tìm thông tin về bảo quản dược phẩm 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 ra, nhiều cơ 
quan chính phủ cũng cung cấp thông tin về bảo quản dược phẩm an toàn. Các nguồn bạn có 
thể truy cập bao gồm trang thông tin của Viện y tế quốc gia và trang thông tin của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Center for Disease Control). 

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 trang web Dự luật 65 của California ở đây. 

Tôi có thể xả thuốc xuống bồn cầu không? 

 Không được xả thuốc 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. 

Tôi có nên xóa thông tin cá nhân trước khi thải bỏ thuốc của mình không? 

 Vui lòng xóa tất cả thông tin cá nhân và thông tin nhận dạng khỏi nhãn thuốc 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. Để biết thêm thông tin về địa điểm 
gần bạn nhất, vui lòng truy cập phần “Convenient Locations (Vị trí tiện lợi)” trên trang web MED-
Project hoặc gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJECT. 

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