
MEDfaq 

Ano ang MED-Project? 

Ang MED-Project ay ang entity na nagpapatupad ng Product Stewardship Plan, kabilang ang programang  

pang-edukasyon at pangkawanggawa. 

Ano ang dapat kong gawin kung nagkakaroon ako ng medikal na emergency? 

Kung nagkakaroon ka ng medikal na emergency, makipag-ugnayan agad sa mga medikal na serbisyong  

pang-emergency 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 agad sa mga serbisyong 

pang-emergency. Paki-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na center sa pagkontrol ng pagkalason. 

Ano ang dapat kong gawin kung may nalunok na gamot ang aking alagang hayop? 

Kung sa palagay mo ay may nalunok ang iyong alagang hayop na gamot para sa tao o para sa hayop na hindi dapat para 

dito, mangyaring makipag-ugnayan sa beterinaryo mo o sa hotline ng lokal na pagkontrol ng pagkalason sa hayop. 

Sino ang dapat kong tawagan kapag may tanong ako tungkol sa aking gamot? 

Pakidirekta ang lahat ng tanong tungkol sa gamot mo sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

Saan ako makakakita ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatabi ng gamot? 

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pagtatabing ibinigay ng iyong provider ng pangangalagang 

pangkalusugan, at anumang nakasulat na tagubiling kasama 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. 

Kabilang sa mga posibleng mapagkunan ang page ng impormasyon ng National Institute of Health at ang page ng 

impormasyon ng CDC. 

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 website tungkol sa Proposition 65 ng OEHHA, 

makikita rito. 

Maaari ko bang i-flush sa inidoro ang aking gamot? 

Huwag i-flush ang mga gamot sa inidoro. Sa San Francisco, ilegal ang pagtatapon ng mga gamot sa drain o inidoro. 

Dapat ko bang alisin ang aking personal na impormasyon bago itapon ang gamot ko? 

Pakialis ang lahat ng impormasyong personal at nakakatukoy ng pagkakakilanlan mula sa mga label ng iyong gamot 

at/o pakete nito bago itapon. 

Nasaan ang mga lokasyon sa pagtatapon ng MED-Project na pinakamalapit sa akin? 

Nagbibigay ang MED-Project ng mga mapagtatapunang lokasyon sa buong county. Para sa higit pang impormasyon 

tungkol sa lokasyong pinakamalapit sa iyong, pakibisita ang bahaging “Mga Lokasyong Nasa Malapit" ng website ng 

MED-Project. 
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Magkakagastos ba ako upang maitapon ang aking nag-expire na o hindi gustong mga gamot? 

Libre ang pagtatapon ng gamot sa lugar ng koleksyon. 

Anu-anong bagay ang maaaring kong itapon sa mga kiosk ng MED-Project? 

Tumatanggap ang mga kiosk ng mga gamot sa alinmang uri ng dosis, maliban sa mga nakalista sa ibaba, na nasa 

orihinal na lalagyan o selyadong bag nito. Hindi tatanggapin ang mga herbal na gamot, bitamina, supplement, 

pang-make-up, iba pang produkto para sa personal na pangangalaga, inhaler, medical na device, baterya, 

thermometer na naglalaman ng mercury, matutulis na bagay, at ipinagbabawal na gamot. Kung ililipat mo ang 

iyong mga gamot sa isang selyadong bag, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng natirang lalagyan. 

Magkakaroon ba ng take-break event sa aking lugar? 

Pakibisita ang bahaging Mga Take-Back Event ng website ng MED-Project upang malaman ang tungkol sa mga 

nalalapit na take-back event sa iyong lugar. 

Ako ay may kapansanan at hindi na nakakaalis ng bahay at hindi makapunta sa isang kiosk o makadalo sa isang 

take-back event. Paano ko maitatapon ang aking nag-expire na o Hindi Gustong Mga Gamot? 

Paki-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJECT o bisitahin ang page tungkol sa mail-back ng website ng MED-Project 

upang humiling ng pauna nang nabayarang sobre upang ibalik ang iyong hindi gusto o nag-expire nang gamot. Ang 

laki ng bawat sobre ay 8 by 11 pulgada at maaaring maglaman ng hanggang 8 ounce ng Hindi Gustong Mga Gamot. 

Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa tahanang nagbibigay ng mga serbisyo sa mga 

residenteng may kapansanan at hindi na nakakaalis ng bahay ay maaari ding humiling ng sobre sa ngalan ng mga 

residenteng may kapansanan o hindi na nakakaalis ng bahay. 

Saan pa ako makakakita ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng nag-expire na o hindi gustong 

mga gamot? 

Nagbibigay ang ilang ahensya ng pamahalaan ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Mangyaring 

sumangguni sa artikulo ng San Francisco Department of the Environment, ang "Safe Medicine Disposal for Residents." 
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Mayroon akong tanong na hindi nasagot ng website na ito. Mayroon ba akong makakausap na maaari kong 

mapagtanungan tungkol sa MED-Project? 

Kung isa kang residente ng San Francisco City at County at mayroon kang mga tanong tungkol sa MED-Project, 

mangyaring makipag-ugnayan sa:1 844 MED-PROJECT o 1(844) 633 7765 

Mga Parmasya at Tanggapang Nagpapatupad ng Batas 

Kung ikaw ay isang retail na parmasya, parmasya sa ospital/klinika o ahensyang nagpapatupad ng batas na 

interesadong mag-host ng drop-box , makipag-ugnayan kay: 

 

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA 

National Program DirectorMED-Project, LLC 

Telepono: (844) 677-6532 

Fax: (510) 686-8837 

Email: sanfrancisco@med-project.org 

Mga Gumagawa ng Gamot 

Kung ikaw ay gumagawa ng gamot na interesadong lumahok sa MED-Project stewardship plan, makipag-ugnayan sa: 

 

Telepono: (202) 495-3131 

Email: compliance@med-project.org 

Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng nag-expire na o hindi gustong mga gamot sa aking lugar? 

Makipag-ugnayan sa serbisyo sa basura sa bahay at pag-recycle ng iyong lungsod o ng pamahalaan ng county 

upang malaman ang tungkol sa mga opsyon at alituntunin sa pagtatapon para sa lugar mo. 

Ginawa ng United States Food and Drug Administration ang mga sumusunod na alituntunin upang hikayatin ang 

wastong pagtatapon ng mga gamot at makatulong na mabawasan ang panganib dahil sa aksidenteng pagkalantad 

o sinadyang maling paggamit kapag hindi na kailangan ang mga ito: 

Suriin ang Pakete: Kung may anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa label, pakete o papel sa 

loob ng pakete, mangyaring sundin ang mga naturang tagubilin. 

Mga Kiosk na Nasa Malapit: Ilipat ang hindi nagamit na mga gamot sa mga tagakolektang nakarehistro sa 

Drug Enforcement Administration (DEA). Ang mga awtorisadong site ay maaaring mga retail na parmasy a, 

parmasya sa ospital o klinika, at lokasyong nagpapatupad ng batas. Nag-aalok ang ilan ng mga programa ng 

mail-back o programs o lalagyan para sa koleksyon (“mga kiosk”). Bisitahin ang website ng DEA o tumawag  

sa 1-800-882-9539 para sa higit pang impormasyon at upang makahanap ng awtorisadong tagakolekta sa 

iyong komunidad. 

Mga Mail-Back Package: Available ang mga serbisyo ng Mail-Back para sa Hindi Gustong Mga Gamot  

sa mga residenteng may kapansanan o hindi na nakakaalis ng bahay kapag hiniling. Paki-dial ang hotline  

sa 1-844-MED-PROJECT o bisitahin ang page tungkol sa mail-back ng website ng MED-Project upang humiling  

ng pauna nang nabayarang sobre upang ibalik ang iyong hindi gusto o nag-expire nang gamot. Ang mga 

propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa tahanang nagbibigay ng mga serbisyo sa mga residenteng 

may kapansanan at hindi na nakakaalis ng bahay ay maaari ding humiling ng sobre sa ngalan ng mga residenteng 

may kapansanan at hindi na nakakaalis ng bahay. Maaaring available din ang mga lokasyon ng distribusyon 

ng mail-back package sa iyong lugar. 
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Mga Take-Back Event: Sulitin ang mga programang nagbibigay-daan sa publikong dalhin ang hindi nagamit na mga 

gamot sa isang sentrong lokasyon para sa wastong pagtatapon. Tumawag sa iyong mga lokal na ahensyang 

nagpapatupad ng batas upang malaman kung nag-iisponsor ang mga ito ng mga programa ng take-back ng gamot 

sa komunidad mo. Bisitahin ang page para sa mga take-back event ng website ng MED-Project. 

https://med-project.org/locations/san-francisco/take-back-events

