Lansetler (parmak delme cihazları),
insülin için kalem iğneler, insülin
pompa infüzyon seti ve kanulu cilt
altına yerleştiren iğneler ve şırıngalar
ev içi geri dönüşüm bidonuna, çöp
bidonuna ya da kamusal alanlardaki
çöp bidonuna konulmamalıdır.

Keskin ve delici aletlerinizi
her zaman sağlam plastik bir
muhafaza kabına koymaya
dikkat edin, söz gelimi:




Avustralya Standardında Keskin ve
Delici Alet kabı
Delinmeye karşı dayanımlı, vidalı
kapaklı plastik kap

Cam ya da karton kaplar tavsiye
û
EDİLMEMEKTEDİR
kaplar tavsiye
EDİLMEMEKTEDİR
û Teneke
içecek/su şişeleri tavsiye
EDİLMEMEKTEDİR
û Plastik

Onaylanmış keskin ve delici
aletlerin atılacağı kaplar Diabetes
NSW kaynak merkezlerinden ya
da diabetesnsw.com.au/shop
adresine girilerek sağlanabilir
GLEBE

WAGGA WAGGA

NEWCASTLE

WOLLONGONG

26 Arundel Street
Pazartesi-Cuma
9.00 – 16.30 arası
9552 9979

535 Hunter Street
(Union Street köşesi)
Pazartesi-Cuma
9.00 – 16.30 arası
4929 6970

TAMWORTH

31 Dean Street
(Diabetes Centre Tamworth
Hospital’ın karşısı)
Pazartesi-Cuma
9.00 – 16.00 arası
6766 6620

23 Baylis Street
Pazartesi-Cuma
9.00 – 16.00 arası
6971 8400

.
KESKI
. .N VE
DELICI TOPLUM
. .
ALETLERININ ATIK
KUTUSUNA ATILIŞI

Shop 3, Station Street
Pazartesi-Cuma
9.00 – 16.00 arası
4226 4379

PORT MACQUARIE
Unit 11, 35 Merrigal Rd
Pazartesi-Cuma
9.00 – 16.00 arası
6581 5420

ABN 84 001 363 766
ADRES

Bilmeniz
gerekenler

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037
POSTA ADRESİ

GPO Box 9824, Sydney NSW 2001
MÜŞTERİ İLİŞKİ HATTI

1300 136 588

TELEFON +61 2 9552 9900
FAKS
+61 2 9660 3633

Turkish | Türkçe

• Public hospitals
• Participating pharmacies
Kesici ve Delici Toplum Aletleri
• Community sharps disposal bins
nelerdir?
• Diabetes NSW resource centres
Bunlar, deriyi delip içeri giren ve evde ya da evin
dışında, hastane gibi resmi sağlık hizmetlerinde
kullanılan Keskin ve Delici Toplum Aletleridir.

Diabetes NSW kaynak merkezi’nde ya
da İnternet’te diabetesnsw.com.au/shop
adresli sitede Keskin ve Delici Toplum
Aletlerini atabileceğiniz çeşitli türlerde
kaplar bulunmaktadır.

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

Bunlar, aşağıda belirtilenleri içerir:
• Şırıngalar
• Kalem iğneler

• Lansetler (parmak delme cihazları)

one/tablet
app (available via iPhone and iPad from the App Store and Android
• İğneler
Riverina
Eastern Regional Organisation of Councils (REROC) and is supported
• İnsülin pompa infüzyon seti ve kanulu cilt
o also altına
view facilities
opening
yerleştiren
iğneler hours, get directions to the listed locations, add new locations

Keskin ve Delici Toplum
Aletlerimi
nasıl
atarım?
community
sharpsçöpe
disposal
what
you need to know’ brochure,
furtherbölgede,
informationKeskin
or
Oturduğum
osal Keskin
or wanting
toAletleri
purchase
a bir
sharps
pleaseve
call
Diabetes
NSW on
1300 342
ve Delici
uygun
kabıncontainer
içine
Delici
Toplum
Aletlerini
.au atın. Kaplarınızı yalnızca Keskin ve Delici
atabileceğim yerler nerededir?
Toplum Aletleri için atanmış yerlere atın:



our
nearest community sharps
acility we recommend you visit
sharps.org.au

Kamu Hastaneleri

Katılımcı eczaneler

SD002 1.4L

SD020
150ml

SD005 1L

SD013 7.8L

SD008 4L

Keskin ve Delici Toplum Aletlerini atabileceğiniz
size en yakın yerleri araştırmanız ya da daha
fazla bilgi edinmeniz için:

Keskin ve Delici Toplum Aletleri atık
kutuları

Diabetes NSW kaynak merkezi

Keskin ve Delici
Toplum Aletlerinin
uygun biçimde
atılması, insanlara
ve doğaya zarar
verecek riskleri
azaltır

SD016 500ml

Safe Sharps (Güvenli Kesici ve Deliciler) İnternet
sitesinde, Keskin ve Delici Toplum Aletlerini
atabileceğiniz size en yakın yerleri araştırabilir,
bu yerlere nasıl gideceğiniz konusunda bilgileri
ve çalışma saatlerini görebilirsiniz.
Ayrıca Diabetes NSW’i 1300 136 588 numaralı
telefondan ya da daha fazla bilgi almak için yerel
belediyenizi arayabilirsiniz.
Daha büyük kapları kabul edip etmediklerini
yerel atık atma tesisinize sorun.

SD017
700ml

SD019 3L

