ال ينبغي أن توضع المشارط ِ(مثقَب
أ
البر والمحاقن
والبر القلمية ،و إ
الصابع) ،إ
لماسورة مجموعة الترسيب لمضخة إدراج
أ
ال ي ن
نسول� ف ي� حاوية بيتك إلعادة التدوير ،أو
حاوية النفايات أو حاوية القمامة العامة.

تأكد دائما من ضمان وضع أ
الدوات الحادة
لديك ف ي� حاوية بالستيكية قوية ،عىل سبيل
المثال:
	حاوية أ
الدوات الحادة القياسية ت
االس�الية
لول�
	حاوية بالستيكية مقاومة للثقب مع غطاء ب ي
	ال ينصح استخدام حاويات الزجاج والكرتون

تتوفر حاويات مصدقة للتخلص من
أ
الدوات الحادة من هذه المراكز لموارد
 Diabetes NSWأو ُقم بزيارة الموقع
إ ت ن
و� diabetesnsw.com.au/shop
الكل� ي
GLEBE

26 Arundel Street

ال ي ن
ثن� – الجمعة من الساعة
إ
 9.00صباحاً إىل  4.30مسا ًء
9552 9979

NEWCASTLE

535 Hunter Street
(زاوية )Union Street

ال ي ن
ثن� – الجمعة من الساعة
إ
 9.00صباحاً إىل  4.30مسا ًء
4929 6970

TAMWORTH

31 Dean Street
(مقابل Diabetes Centre
)Tamworth Hospital

ال ي ن
ثن� – الجمعة من الساعة
إ
 9.00صباحاً إىل  4.00مسا ًء

WAGGA WAGGA

23 Baylis Street

ال ي ن
ثن� – الجمعة من الساعة
إ
 9.00صباحاً إىل  4.00مسا ًء
6971 8400

أ
التخلص من الدوات
الحادة المجتمعية

WOLLONGONG

Shop 3, Station Street

ال ي ن
ثن� – الجمعة من الساعة
إ
 9.00صباحاً إىل  4.00مسا ًء
4226 4379

PORT MACQUARIE

Unit 11, 35 Merrigal Rd

ال ي ن
ثن� – الجمعة من الساعة
إ
 9.00صباحاً إىل  4.00مسا ًء
6581 5420

6766 6620

	ال ينصح استخدام العلب
	ال ينصح استخدام الزجاجات البالستيكية
ش
لل�ب  /للماء

ABN 84 001 363 766

ما تحتاج إىل معرفته

ن
السك�
العنوان
ي

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037

ال�يدي
العنوان ب

GPO Box 9824, Sydney NSW 2001

خط رعاية الزبون
1300 136 588

هاتف
فاكس

+61 2 9552 9900
+61 2 9660 3633

العر� | Arabic
بي

• Participating pharmacies
أ
• Community sharps disposal bins
مجموعة مختارة من حاويات التخلص من الدوات
Diabetes NSW resource centres
الحادة• المجتمعية متاحة من مراكز موارد
 Diabetes NSWأو ع� ال تن�نت �ف
ب إ
ي

ما هي أ
الدوات الحادة المجتمعية؟

أ
أ
ال� ت
ت
تخ�ق
الدوات الحادة المجتمعية
هي الجهزة الطبية ي
ف
الجلد ويتم استخدامها � ن ز
الم�ل أو خارج الخدمات الطبية
ي
الرسمية ،مثل المستشفيات.
وهي تشمل:
• الحقن
البر القلمية
• إ
أ
• المشارط ِ(مثقَب الصابع)
البر
• إ
• ماسورة مجموعة الترسيب لمضخة إدراج الأ
نسول�ن
ي

يمكن� التخلص من أ
ن
كيف
الدوات الحادة
ي
المجتمعية الخاصة ب ي�؟
أ

ضع الدوات الحادة ف ي� وعاء مناسب .تخلص من الحاويات
فقط ف� مرافق التخلص من أ
الدوات الحادة المجتمعية ف ي�:
ي

	المستشفيات العامة
	الصيدليات المشاركة
أ
	حاويات التخلص من الدوات الحادة
المجتمعية
	مراكز موارد Diabetes NSW

التخلص السليم
من أ
الدوات الحادة
المجتمعية يقلل من خطر
ال�ر آ
ض
للخرين والبيئة

diabetesnsw.com.au/shop

Community sharps or used sharps containers should
not be placed in your household recycling bin, waste
bin or public waste bin.

hone/tablet app (available via iPhone and iPad from the App Store and Android
of Riverina Eastern Regional Organisation of Councils (REROC) and is supported
d to also view facilities opening hours, get directions to the listed locations, add new locations

SD020
SD002
SD008
‘community
to know’ brochure, further information or
 4sharps disposalلي�ت
 150what youمليلي�ت
 needت
لي�
1.4
sposal or wanting to purchase a sharps container please call Diabetes
NSW on 1300 342
أ
أين هي مرفق التخلص من الدوات الحادة
m.au

ت
لمحل�؟
ي

لتحديد موقع أقرب مرفق للتخلص من أ
الدوات الحادة
المجتمعية أو للحصول عىل مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:

و�  Safe Sharpsأ
لك� ن
ال ت
(للدوات الحادة
عىل الموقع إ
ي
آ
آ
المنة) يمكنك البحث عن أقرب مواقع التخلص المن من
أ
الدوات الحادة ،والحصول عىل التوجيهات إىل المرفق وعرض
ساعات العمل.

your nearest community sharps
acility we recommend you visit
esharps.org.au
SD005
 1ت
لي�

 7.8 SD013ت
لي�

SD016

ت
مليلي�
500

التصال ب  Diabetes NSWعىل
يمكنك أيضا إ
المحل للحصول
 1300 136 588أو االتصال بالمجلس
ي
عىل مزيد من المعلومات.
المحل الخاص بك من تقبل
تحقق مع مرفق التخلص
ي
الكب�ة.
الحاويات ي

SD017
 700مليلي�ت

 3 SD019ت
لي�

