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Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga pinaniniwalaan 
ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project.

Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot Maghanap ayon 
sa Lokasyon

Nakakatulong ang mga gamot sa paggamot ng mga
sakit, pamamahala sa mga pabalik-balik na kondisyon, 
at pagpapabuti ng kalusugan at kapakananng milyun-milyong
Amerikano. Napakahalagang gamitin ng mga pasyente 
ang kanilang mga gamot alinsunod sa inireseta ng provider
ng kanilang pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, 
kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang 
amot, ang wastong pagtatapon ay mahalaga at madali lang.

TINGNAN ANG 
PACKAGE

MGA KAGANAPAN 
PARA SA PAGBAWI 
NG GAMOT

MGA KIOSK PAGBABALIK 
SA PAMAMAGITAN 
NG KOREO



Sundin ang anumang mga partikular na tagubilin na nasa label ng inireresetang gamot o sa impormasyon 
ng pasyente na kasama ng gamot. Huwag itapon sa lababo o i-flush sa inidoro ang mga gamot.

Upang maprotektahan ang iyong privacy, pinaaalalahanan ang mga consumer na alisin ang lahat 
ng impormasyong makakatukoy sa pagkakakilanlan sa mga label o lalagyan ng gamot bago itapon 
ang hindi kailangang gamot.

(Pinagkunan: U.S. Food and Drug Administration)
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ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project.



Pinapayagan ng mga drop-off site na kiosk sa komunidad ang mga residente na magdala ng mga 
nag-expire na o hindi kailangang gamot sa isang madaling puntahan at sentralisadong lokasyon 
para sa wastong pagtatapon.
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Dahil sa mga lokal na kaganapan para sa pagbawi ng gamot, nagkakaroon ang mga residente 
ng libre at madaling paraan upang maitapon ang mga nag-expire na o hindi kailangang gamot. 
Maaari ding mag-sponsor ang mga lokal na awtoridad at ang MED-Project ng mga kaganapan 
para sa pagbawi ng gamot sa iyong lugar.

Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga 
pinaniniwalaan ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan 
ng MED-Project.
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Nakakatulong ang mga gamot sa paggamot ng mga sakit, pamamahala sa mga pabalik-balik na kondisyon, 
at pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang gamitin ng mga 
pasyente ang kanilang mga gamot alinsunod sa inireseta ng provider ng kanilang pangangalagang pangkalusugan 
at tulad ng nakasaad sa label o sa lalagyan. Mahalaga ring tiyaking maayos na nakatago ang mga gamot upang 
maiwasan ang aksidenteng pagkainom o maling paggamit ng ibang tao sa iyong bahay, lalo na ng mga bata.

Maraming paraan ng pagtatapon ng mga nag-expire na o hindi kailangang gamot. Upang maprotektahan ang iyong 
privacprivacy, 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 pagtatapon.

Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa programa, gumawa ang MED-Project 
ng pangkaalamang toolkit, kasama ang:

Brochure
Mga Madalas Itanong

Kung gusto mong ipadala sa iyo sa pamamagitan ng email ang alinman sa mga materyal na ito, 
makipag-ugnayan sa makipag-ugnayan sa sanfrancisco@med-project.org.

Ibinigay ang materyal na ito bilang pagsunod sa batas at hindi nangangahulugang sinasalamin nito ang mga pinaniniwalaan 
ng MED-Project o ng mga Gumagawa ng Gamot na lumalahok sa Product Stewardship Plan ng MED-Project.
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Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot

Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, 

mangyaring tumawag sa 9-1-1. Kung hindi pang-emergency 

ang iyong nararanasan, ngunit sa palagay mo ay nakakain 

o nakainom ka o ang isang kapamilya ng isang bagay 

na nakakalason, pakitawagan ang Poison Control sa 

800-222-1222. Kung mayroon kang mga tanong tungkol 

sa iyong gamot, pakitawagan ang provider ng iyong sa iyong gamot, pakitawagan ang provider ng iyong 

pangangalagang pangkalusugan.

MAKIPAG-UGNAYAN



 

MGA MADALAS ITANONG (FAQs) 

• Ano ang MED-Project?  

MED-Project ang entity na nagpapatupad ng Product Stewardship Plan, kabilang ang edukasyon at 
outreach programming.  

• Ano ang dapat kong gawin kung may medikal na emergency ako?  

Kung mayroon kang medikal na emergency, agad na makipag-ugnayan sa mga pang-emergency na 
serbisyong medikal sa pamamagitan ng pag-dial ng 911.  

• Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay nakalunok ako ng nakalalasong bagay?  

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng nakalalasong bagay, agad na makipag-ugnayan sa mga 
serbisyong pang-emergency. Paki-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na poison control 
center sa (800) 222-1222.  

• Ano ang dapat kong gawin kung nakalunok ng gamot ang alaga kong hayop?  

Kung naniniwala ka na nakalunok ng gamot para sa tao o hayop ang iyong alaga na hindi inilaan para 
makonsumo ng iyong alaga, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong beterinaryo o sa hotline ng lokal na 
animal poison control.  

• Sino ang dapat kong tawagan para sa tanong tungkol sa gamot ko?  

Pakidirekta ang lahat ng tanong hinggil sa iyong gamot sa tagapangalaga ng kalusugan mo.  

• Saan ko matatagpuan ang impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatabi ng gamot?  

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pagtatabi na ibinigay ng tagapangalaga ng kalusugan mo, 
at ang anumang nakasulat na tagubilin na ibinigay kasama ng iyong gamot o nbakalista sa pakete nito. 
Dagdag pa, maraming ahensiya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon hinggil sa ligtas na 
pagtatabi ng gamot. Kabilang sa mga maaaring pagkunan ng impormasyon ang page ng impormasyon 
ng National Institutes of Health at page ng impormasyon ng CDC. 

• Saan ako makakakuha 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 para 
sa Proposition 65 ng OEHHA na mapupuntahan dito: 
http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html 

• Maaari ko bang i-flush sa kubeta ang gamot ko?  

Huwag i-flush sa inidoro ang mga gamot. 

Isang ilegal ang pag-flush ng mga gamot sa drain o banyo sa San Francisco. 

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

Pakialis ang lahat ng personal at nakatutukoy na impormasyon mula sa mga etiketa ng gamot mo at/o 
pakete nito bago itapon.  

• Saan ang mga lokasyong tapunan ng MED-Project na pinakamalapit sa akin?  

Nagbibigay ang MED-Project ng mga lokasyong mapagtatapunan sa buong bansa. Para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa lokasyong pinakamalapit sa iyo, pakibisita ang bahaging “Mga Convenient Kiosk” 
ng website ng MED-Project, o tawagan ang hotline sa 1-844-MED-Proj.  

• May babayaran ba ako sa pagtatapon ng aking mga nag-expire o hindi kailangang gamot?  



Walang sisingiling bayarin para sa pagtatapon ng gamot sa lugar na kokolektahan. 

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

Tinatanggap sa mga kiosk ang anumang dosis ng gamot sa orihinal na lalagyan o selyadong bag ng mga 
ito. Hindi tatanggapin ang mga panlunas na herbal, bitamina, supplement, kosmetiko, iba pang produkto 
para sa personal na pangangalaga, compressed cylinder, aerosol at inhaler; mga kagamitang medikal; 
matatalim na bagay; mga ipinagbabawal na gamot; o mga gamot na may iodine. 

Kung ililipat mo ang iyong mga gamot sa isang selyadong supot, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng 
matitirang lalagyan. 

• Magkakaroon ba ng event para sa pagbawi ng gamot sa lugar ko?  

Pakibisita ang website ng MED-Project o i-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJ para malaman ang mga 
paparating na event para sa pagbawi ng gamot sa iyong lugar.  

• May kapansanan ako o hindi nakakaalis ng bahay at hindi ako makakapunta sa isang kiosk o makakadalo 
sa kaganapan para sa pagbabalik ng gamot. Paano ko maitatapon ang aking nag-expire o hindi kailangang 
gamot? 

Pakitawagan ang hotline sa 1-844-MED-PROJ o bisitahin ang page ng pagbabalik sa pamamagitan ng 
koreo sa website ng MED-Project upang humiling ng paunang nabayarang sobre upang maibalik ang 
iyong hindi kailangan o nag-expire nang gamot. Ang bawat sobre ay may sukat na 8 by 11 pulgada at 
kayang maglaman ng hanggang 8 ounce ng hindi kailangang gamot. Ang mga propesyonal sa 
pangangalagang pangkalusugan na nagkakaloob ng mga serbisyo sa mga residenteng may kapansanan o 
hindi nakakaalis ng bahay ay maaari ding humiling ng sobre sa ngalan ng mga naturang residente. 

Punan ang envelope ng mga tinanggap na item, selyadong envelope, at sulat mula sa US Postal Service. 

• Saan ko matatagpuan ang impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga nag-expire o hindi 
kailangang gamot?  

Maraming ahensiya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon hinggil sa ligtas na pagtatapon ng 
gamot. Pakisangguni ang website ng FDA para sa karagdagang impormasyon: “Mga Update para sa 
Consumer: Paano Magtapon ng Mga Hindi Nagamit na Gamot”.  

 
Bisitahin din ang San Francisco Department of the Environment para sa karagdagang impormasyon. 

• May tanong ako na hindi nasagot ng website na ito. Mayroon ba akong matatawagan para sa tanong 
tungkol sa MED-Project?  

Para sa karagdagang impormasyon, paki-dial ang hotline sa 1-844-MED-Proj.  

• Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng nag-expire na o hindi kailangang gamot?  

Makipag-ugnayan sa serbisyo sa pagtatapon ng basura sa bahay at pagre-recycle ng iyong lungsod o ng 
pamahalaan ng iyong county upang matuto tungkol sa mga opsyon at alituntunin sa pagtatapon ng gamot 
sa iyong lugar. 

 

Binuo ng United States Food and Drug Administration ang sumusunod na mga alituntunin upang 
mahikayat ang wastong pagtatapon ng mga gamot at makatulong na mabawasan ang panganib dulot 
ng aksidenteng pagkainom o sinadyang maling paggamit ng gamot kapag hindi na kailangan ang mga ito:  

 

Tingnan ang Package: Sundin ang anumang mga partikular na tagubilin na nasa label ng inireresetang 
gamot o sa impormasyon ng pasyente na kasama ng gamot. Huwag itapon sa lababo o i-flush sa inidoro 
ang mga gamot.  

 

Mga Kiosk: Ibigay ang mga hindi nagamit na gamot sa mga nangongolektang nakarehistro sa Drug 
Enforcement Administration (DEA). Kabilang sa mga awtorisadong lugar ang mga retail na parmasya, 
parmasya sa ospital o klinika, at lokasyong nagpapatupad ng batas. Ang ilan ay nag-aalok ng mga 
programa ng pagbabalik sa pamamagitan ng koreo o lugar sa pagkolekta (“mga kiosk”). Bisitahin ang 



website ng DEA o tumawag sa 1-800-882-9539 upang makakuha ng higit pang impormasyon at 
makahanap ng awtorisadong nangongolekta sa iyong komunidad.  

 
Mga Package para sa Pagbabalik sa pamamagitan ng Koreo: Magagamit ng mga residenteng may 
kapansanan o hindi nakakaalis ng bahay ang mga serbisyo ng Pagbabalik sa pamamagitan ng Koreo 
para sa mga hindi kailangang gamot kung hihilingin. Pakitawagan ang hotline sa 1-844-MED-PROJ 
o bisitahin ang page ng pagbabalik sa pamamagitan ng koreo sa website ng MED-Project upang 
humiling ng paunang nabayarang sobre upang maibalik ang iyong hindi kailangan o nag-expire nang 
gamot. Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nagkakaloob ng mga serbisyo 
sa mga residenteng may kapansanan o hindi nakakaalis sa bahay ay maaari ding humiling ng sobre 
sa ngalan ng mga naturang residente. Maaaring mayroon ding mga lokasyon kung saan namamahagi ng 
package para sa Pagbabalik sa pamamagitan ng Koreo sa iyong lugar.  

 
 

Mga Kaganapan para sa Pagbawi ng Gamot: Sulitin ang mga programang nagbibigay-daan sa publiko na 
dalhin ang mga hindi nagamit na gamot sa isang sentralisadong lokasyon para sa wastong pagtatapon. 
Tawagan ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa iyong lugar upang malaman kung mayroong 
isinasagawang mga programa ng pagbawi ng gamot ang mga ito sa iyong komunidad. Bisitahin ang 
pahina ng tumagal-likod na mga kaganapan sa website MED-Project. 
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