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Nakatutulong ang mga gamot sa paggamot sa mga 
sakit, pamamahala sa mga paulit-ulit na kondisyon, 
at pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng 
milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang 
gamitin ng mga pasyente ang kanilang gamot 
tulad ng inireseta ng kanilang tagapangalaga 
ng kalung kalusugan at tulad ng nakasaad sa etiketa 
o pakete. Mahalaga rin na tiyaking ligtas na 
nakatabi ang mga gamot upang maiwasan ang 
di-sinasadyang pagkalunok o maling paggamit 
ng ibang tao sa iyong tahanan, lalo na ang mga bata. 

Kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang 
gamot, madali ang wastong pagtatapon. Upang 
mapmaprotektahan ang iyong privacy, pinaaalalahanan 
ang mga consumer na alisin ang lahat ng impormasyon 
na makatutukoy sa pagkatao sa mga may-resetang 
etiketa o materyales bago gamitin ang anuman 
sa mga sumusunod na opsiyon sa pagtatapon. 

(Pinagkunan: U.S. Food and Drug Administration)
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*Kung ililipat ang mga gamot sa isang selyadong bag, pakisiguro 
na i-recycle ang lahat ng natitirang pakete.
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Kung may mga partikular na 
tagubilin sa pagtatapon na nakalagay 
sa label, package o papel sa loob ng 
package, manyaring sundin ang mga 
tagubiling iyon. Huwag i-flush ang 
mga gamot sa banyo maliban kung 
ang impormasyon sa label, pakete, o 
papakete ng pakete ay partikular na 
nagtuturo sa iyo na gawin ito.

Upang makita ang mga drop-off site 
sa iyong lugar, bisitahin ang seksyong 
Mga Kiosk sa www.med-project.org. 

Magagamit ng mga residenteng may 
kapansanan o hindi nakakaalis ng 
bahay ang Mga Serbisyo ng Pagbabalik 
sa pamamagitan ng Koreo para sa 
mga hindi kailangan gamot at inhaler 
kung hihilingin.

Upang maprotektahan ang iyong privacy,
pinaaalalahanan ang mga consumer na alisin 
ang lahat ng impormasyong makakatukoy 
sa pagkakakilanlan sa mga label ng 
inireresetang gamot o materyal bago 
gamitin ang alinman sa mga opsyon 
sa pagsa pagtatapong nakalista sa itaas.

Mangyaring itapon ang anumang mga item sa Hindi 
Tinatanggap HINDI TINATANGGAP na listahan sa iyong lokal 

na Mapanganib na Pasilidad ng Basura. Tawagan 
(800) 606-6606 o bisitahin ang Household-HazWaste.org 

para sa mga detalye.


