
MEDਆਮ ਸਵਾਲ 
MED-Project ਕੀ ਹੈ?  

MED-Project ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ ਸਮੇਤ ਪ�ੋਡਕਟ ਸਿਟਉਵਰਡਿਸ਼ਪ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� 911 �ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਫੌਰਨ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਮ� ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਨਗਲ ਲਈ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਨਗਲ ਲਈ ਹ,ੈ ਤ� ਫੌਰਨ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਆਈਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨ�  ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨ�  ਆਦਮੀਆਂ ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਲਈ ਬਣੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 

ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹ� ਸੀ, ਤ� ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਐਨੀਮਲ 

ਪੁਆਈਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਟਲਾਈਨ �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਾਰ ੇਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। 

ਮ� ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ�  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਲਖਤ ਹਦਾਇਤ� ਜ� ਇਸ ਦੀ ਪੈਕੇਿਜੰਗ �ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਸਰੋਤ� ਿਵੱਚ National Institutes of Health’s information page ਅਤੇ Center for 

Disease Control’s information page ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਟਾਇਲਟ ਿਵੱਚ ਵਹਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?  

ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਲੇਬਲ, ਪੈਕੇਜ, ਜ� ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦੱਤੇ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ 

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਟਾਇਲਟ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਹਾਓ। 

 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

http://www.nih.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/


 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ� ਅਤੇ/ਜ� ਇਸ ਦੀ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਤ� ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ 

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਿਦਓ। 

 ਮੇਰੇ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜਲੇ MED-Project ਦੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਿਟਕਾਣੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?  

 MED-Project ਪੂਰੀ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਿਨਪਟਾਨ ਿਟਕਾਣੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜਲੇ ਿਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ MED-Project ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇ “Convenient Locations” ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖੋ, ਜ� 

ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-844-MED-PROJECT ਨੰਬਰ �ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

 ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱੁਕੀਆਂ ਜ� ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ 

ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?  

 ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਿਵਖੇ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹ� ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 MED-Project ਦੇ ਖੋਖੇ ਿਵੱਚ ਮ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?  

ਖੋਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਜ� ਸੀਲਬੱਧ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ�, ਖੁਰਾਕ-ਪੂਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦ�; ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਦੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ�; ਮੈਡੀਕਲ ਿਡਵਾਈਸ�, ਬੈਟਰੀਆ,ਂ ਪਾਰ ੇਵਾਲੇ 

ਥਰਮਾਮੀਟਰ�; ਸੂਈਆਂ ਜ� ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਨੰੂ ਸੀਲਬੱਧ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਨੰੂ 

ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 ਮ� ਅਪਾਹਜ ਹ� ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖੋਖੇ ਤੱਕ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਮ� 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਜ� ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?  

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਜ� ਬੇਲੋੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ 

ਿਲਫਾਫੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-844-MED-PROJECT 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋਜ� MED-Project ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 

ਦੇ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਸਫ਼ੇ �ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮ� ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਜ� ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੋਰ ਿਕੱਥ� ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-844-MED-PROJECT 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਜ� ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?  

https://med-project.org/locations/whatcom-county/convenient-locations/


ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ: ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਿਨਪਟਾਨ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਸੰਕ ਜ� ਟਾਇਲਟ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਹਾਓ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਖੋਖ:ੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਡ�ਗ ਏਨਫ਼ੋਰਸਮ�ਟ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (DEA) ਨਾਲ ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਿਦਓ। ਅਿਧਿਕ�ਤ ਸਾਈਟ� ਿਰਟੇਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਜ� ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ� ("ਖੋਿਖਆਂ") ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DEA ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 1-800-882-9539 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਿਕ�ਤ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ।ੋ 
 
ਮੇਲ-ਬੈਕ (ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ) ਪੈਕੇਜ: ਬੇਲੋੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਸੇਵਾਵ� ਬੇਨਤੀ ਉਪਰੰਤ 

ਅਪਾਹਜ ਜ� ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀਆਂ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਾ 

ਚੱੁਕੀਆ ਂਜ� ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਲਫਾਫੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-844-MED-PROJECT 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋਜ� MED-Project ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਸਫ਼ੇ �ਤੇ ਜਾਓ। 
 

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/index.html
https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1
https://med-project.org/locations/contra-costa-county/mail-back/

	MEDਆਮ ਸਵਾਲ

