
ANO ANG MGA
DAPAT MONG

GAWIN SA MGA
SHARPS?

 MAINGAT 
NA PAGTAPON NG 
HINDI GUSTONG 

SHARPS
 

Para sa higit pang impormasyon 
tungkol sa programang 
MED-Project, pumunta sa 
www.med-project.org o tumawag 
sa 1-844-MED-PROJECT (TTY: 711).

PAGTAPON NG SHARPS

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tumutulong ang mga gamot sa paglunas sa 
mga sakit, pamamahala ng mga pabalik-balik 
na kondisyon, at pagpapbuti ng kalusugan 
at kapakanan para sa milyun-milyong 
Amerikano. Napakahalagang inumin ng 
mga pasyente ang mga gamot nila ayon sa 
inirereseta ng kanilang provider ng 
pangangalagang pangkalusugan at ayon 
sa nakasaad sa label o packaging. 
Mahalaga rin na siguraduhin ang maingat na 
pag-imbak ng mga sharps upang maiwasan 
ang aksidenteng paglunok, sticks o maling 
paggamit ng iba, lalo na ang mga bata. 
Madaming paraan ang pagtapon ng mga 
hindi gustong sharps. 

TINATANGGAP: 
Sharps na (tulad ng mga hypodermic needle, 
mga needle ng pen, mga intravenous needle, 
mga pre-loaded sharp, mga auto injector, mga 

intravenous needle, lanseta at iba pang mga aparato 
na ginagamit sa balat para kumuha ng dugo, o para 
sa paghahatid ng mga medikasyon) o mga gamot na 

nasa inaprubahang lalagyan ng mga sharp. 

HINDI TATANGGAPIN:
Kinokontrol na mga sangkap, hindi gustong mga 

gamot na hindi nakapaloob sa mga sharps, at 
maluwag na sharps na hindi nakapaloob sa U.S Food 
and Drug Adminstration-cleared sharps na lalagyan.
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LALAGYAN NG MGA PAGTAPON NG SHARPS

Ang materyal na ito ay ibinigay bilang pagsunod sa batas 
at hindi sumasalamin sa mga pananaw ng MED-Project 
o ng Mga Producer na kasali sa Plano ng Pangangasiwa 
ng Produkto ng MED-Project.

Para makahanap ng mga kiosk 
site sa inyong lugar, bisitahin ang 
bahagi ng madaling lokasyon sa 
www.med-project. org. 

Kung may mga partikular na tagubilin 
para sa pagtatapon na nasa label, 
package o package insert, mangyaring 
sundin ang mga tagubilin na iyon.

Huwag maglagay ng mga sharps 
sa basurahan o sa recycling, at hindi dapat i-flush 
ang mga ito pababa sa banyo. Ang pagtatapon ng 
mga sharps sa basurahan o recycling ay maaaring 
mapanganib sa mga nag-babasura at manggagawa 
ng alkantarilya, tagapangalaga, mga kasambahay, 
mga kasapi ng sambahayan, at mga bata.

Ang mga Sharps ay maaring mapanganib sa mga tao at 
alagang hayop kapag hindi naitapon ng ligtas. Ang mga 
Sharps ay maaaring magdulot ng pinsala at/o pagkalat 
ng mga impeksyon na nagiging sanhi ng malubhang 
kundisyon ng kalusugan.Maaaring kasama sa mga 
impeksyon na ito ang: Hepatitis B (HBV), Hepatitis C 
(HCV), at Human lmmunodeficiency Virus (HIV).

Ang ligtas na pagtatapon ng mga sharps ay mahalaga 
kung ikaw ay nasa bahay, sa trabaho, sa paaralan, habang 
naglalakbay, o sa ibang mga pampublikong lugar tulad ng 
mga hotel, parke, at restoran. Ang mga may-ari ng 
alagang hayop na gumagamit ng karayom upang 
magbigay ng gamot sa kanilang mga alagang hayop ay 
dapat sundin ang parehong pagtapon ng sharps na may 
patnubay na ginagamit para sa mga tao.

Dapat na gawa sa matitibay na plastik ang 
mga inaprubahang mga lalagyan ng sharp; 
magagawang isara na masikip, puncture-
resistant na takip, para walang mga sharp 
na makakalabas; patayo at matatag habang 
ginagamit; hindi tumatagas; at wastong may 
label na "sharps waste" o may biohazard symbol at may 
salitang "BIOHAZARD".

Ilagay ang lahat ng sharps sa lalagyanan ng pagtapon 
ng sharps pagkatapos ito gamitin. Ang panganib ay 
mababawasan sa sticks ng karayom, mga sugat, at 
punctures mula sa mga sharps. Ang mga lalagyan ng 
sharps na itatapon ay dapat tinitago na hindi maaabot 
ng mga alagang hayop at mga anak.

HUWAG GAMITIN MULI ANG MGA ITINAPON NANG 
LALAGYANAN NG MGA SHARPS

May mga serbisyo ng Mail-Back 
na meron sa inyong lugar. Para 
umorder ng Mail-Back na pakete, 
bisitahin ang Mail-Back na seksyon 
sa www.med-project.org. Maaaring magamit din sa 
iyong lugar ang mga lokasyon ng distribusyon ng 
mail-back.

Nag-aalok ang lokal na mga 
kaganapan ng pagbawi sa mga 
residente ng libre at maginhawang 
paraan upang itapon ang mga 
gamot na nag-expire o hindi na nais. Para sa 
impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa inyong 
lugar, bisitahin ang Take-Back Events na seksyon 
sa www.med-project.org


