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MEDfaq 

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 n u g ng h p c n c p c u?  
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 cho r ng mình v a nu t ph i ch c?  
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 n u v t nuôi c a tôi nu t ph c ph m?  
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 g i ai n u có th c m c v  c ph m?  
Vui lòng gửi tất cả câu hỏi về dược phẩm đến nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn. 

Tôi có th  tìm thông tin v  b o qu c ph m an toàn   
Bạn nên làm theo mọi hướng dẫn bảo quản do nhà cung cấp dịch vụ y tế cung cấp 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 CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh). 

Tôi có th  x  thu c xu ng b n c u 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. 

c khi th i b  thu c c a 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. 

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.cdc.gov/


Dưới đây là ngôn ngữ chuẩn cho Câu hỏi thường gặp. Các câu hỏi có thể thay đổi được tô màu 
vàng. Vui lòng xem lại và cung cấp ngôn ngữ chính xác cho từng khu vực pháp lý. Đây là điều 
bắt buộc trước khi gửi Câu hỏi thường gặp để dịch.  

KHU VỰC PHÁP LÝ-QUẬN WHATCOM 

m th i b  c a MED-Project g n tôi nh t là  
 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. 

Tôi có ph i tr  ti  th i b  thu c h t h n ho c thu c tôi không dùng n a 
không? 
 Không có khoản phí nào được tính cho việc thải bỏ dược phẩm tại điểm thu gom. 

Tôi có th  th i b  s n ph m gì trong qu y MED-Project? 
Quầy chấp nhận thuốc ở bất kỳ dạng bào chế nào trong vật chứa ban đầu hoặc trong 
túi dán kín. Không chấp nhận thảo dược, vitamin, sản phẩm bổ sung, mỹ phẩm hoặc các 
sản phẩm chăm sóc cá nhân khác; các sản phẩm diệt bọ cho vật nuôi; thiết bị y tế, pin, 
nhiệt kế chứa thủy ngân; vật nhọn hoặc thuốc cấm. Nếu bạn chuyển thuốc vào túi dán 
kín, vui lòng chắc chắn tái chế tất cả bao bì còn lại. 

 ra ngoài và không th  n qu y. Làm th  nào 
 tôi th i b  thu c h t h n ho c không dùng n a? 

 Vui lòng gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJECT hoặc truy cập trang gửi trả hàng 
của trang web MED-Project để yêu cầu phong thư trả trước để trả lại thuốc hết hạn 
hoặc không dùng nữa. 

Tôi có th  tìm th y thông tin v  th i b  an toàn thu c h t h n ho c không dùng 
n a   
 Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJECT. 

 th i b  an toàn thu c h t h n ho c không dùng n a? 
Kiểm tra bao bì: Làm theo mọi hướng dẫn thải bỏ cụ thể trên nhãn thuốc theo toa hoặc 
thông tin người bệnh đi cùng thuốc. Không được xả thuốc xuống bồn rửa hoặc bồn cầu 
trừ khi thông tin này đặc biệt chỉ thị bạn làm vậy. 

Quầy tiện lợi: Chuyển thuốc không sử dụng đến người thu thập đã đăng ký với Cơ quan 
phòng chống ma túy (DEA). Các cơ sở được ủy quyền có thể là các hiệu thuốc bán lẻ, 
bệnh viện hoặc phòng khám và các địa điểm chấp pháp. Một số cơ sở cung cấp chương 
trình gửi trả hàng hoặc kho chứa (“quầy”). Truy cập trang web của DEA hoặc gọi số 
1-800-882-9539 để biết thêm thông tin và tìm người thu thập được ủy quyền trong
cộng đồng của bạn.

https://www.deadiversion.usdoj.gov/


Dưới đây là ngôn ngữ chuẩn cho Câu hỏi thường gặp. Các câu hỏi có thể thay đổi được tô màu 
vàng. Vui lòng xem lại và cung cấp ngôn ngữ chính xác cho từng khu vực pháp lý. Đây là điều 
bắt buộc trước khi gửi Câu hỏi thường gặp để dịch.  

KHU VỰC PHÁP LÝ-QUẬN WHATCOM 

Gói hàng trả lại: Dịch vụ gửi trả dành cho thuốc không dùng nữa có sẵn cho 
cư dân tàn tật và không thể ra ngoài khi yêu cầu. Vui lòng gọi đường dây nóng 
1-844-MED-PROJECT hoặc truy cập trang Mail-Back (Gửi trả hàng) của trang web
MED-Project để yêu cầu phong thư trả trước để trả lại thuốc hết hạn hoặc không
dùng nữa.



mailto:whatcom@med-project.org
mailto:compliance@med-project.org
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