Lưỡi trích máu (lưỡi nhọn trích
máu ngón tay), kim dùng cho viết
chích insulin, kim và ống chích
dùng cho thiết bị có ống bơm insulin không nên vất vào thùng rác
tái chế, thùng rác thải ở nhà hoặc
thùng rác công cộng.
Luôn bảo đảm tất cả vật dụng bén
nhọn phải được trữ an toàn trong
thùng chứa bằng nhựa có độ cứng
bền ví dụ như:



Thùng chứa Vật dụng Bén nhọn đúng với
Tiêu chuẩn của Úc



Thùng chứa bằng nhựa kim không đâm
thủng có nắp vặn

û
û
û

Những thùng chứa vật dụng bén nhọn
bỏ đi, được công nhận đúng tiêu chuẩn,
có bán tại các trung tâm cung ứng thông
tin, sản phẩm của Diabetes NSW hoặc qua
trang mạng diabetesnsw.com.au/shop
GLEBE

WAGGA WAGGA

26 Arundel Street
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9
giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều
9552 9979

23 Baylis Street
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9
giờ sáng đến 4 giờ chiều
6971 8400

NEWCASTLE

WOLLONGONG

535 Hunter Street
(Góc Union Street)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9
giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều
4929 6970

Shop 3, Station Street
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9
giờ sáng đến 4 giờ chiều
4226 4379

TAMWORTH
31 Dean Street
(Đối diện Diabetes Centre
Tamworth Hospital)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9
giờ sáng đến 4 giờ chiều
6766 6620

VẤT BỎ VẬT
DỤNG BÉN NHỌN
DÙNG TRONG
CỘNG ĐỒNG

PORT MACQUARIE
Unit 11, 35 Merrigal Rd
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9
giờ sáng đến 4 giờ chiều
6581 5420

KHÔNG NÊN dùng thùng chứa bằng thủy
tinh và bằng giấy cạc-tông
KHÔNG NÊN cho vào lon bằng kim loại

KHÔNG NÊN cho vào bình nước ngọt/nước

suối bằng nhựa
ABN 84 001 363 766
ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÁNH

Những điều
quý vị cần biết

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037
ĐỊA CHỈ THƯ TÍN

GPO Box 9824, Sydney NSW 2001
DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO THÂN CHỦ

1300 136 588
PHONE
FAX

+61 2 9552 9900
+61 2 9660 3633

Vietnamese | Tiếng Việt

• Public hospitals
• Participating pharmacies
Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng
• Community sharps disposal bins
đồng là gì?
• Diabetes NSW resource centres
Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng là những
thiết bị y tế được dùng đâm vào da và được sử dụng tại
nhà, hoặc ngoài phạm vi của những nơi cung ứng dịch
vụ tế chính thức, như là bệnh viện.

Có nhiều loại thùng chứa để vất bỏ Vật dụng
Bén nhọn Sử dụng trong Cộng đồng bán tại
các trung tâm cung ứng thông tin, sản phẩm
của Diabetes NSW hoặc qua trang mạng
diabetesnsw.com.au/shop

Community sharps or used sharps containers should

Những vật dụng này bao gồm:
not be placed in your household recycling bin, waste
• Ống chích
bin or public waste bin.
• Kim dùng cho viết chích insuslin
• Lưỡi trích máu (lưỡi nhọn trích máu ngón tay)
• Kim chích
one/tablet app (available via iPhone and iPad from the App Store and Android
• Kim gắn vào ống bơm insulin
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our nearest community sharps

acility we recommend you visit

.au

Các bệnh viên công

Những nhà thuốc tây có tham gia

Những thùng dành để vất bỏ Vật dụng Bén
nhọn dùng trong Cộng đồng

SD002
1.4 Lít (L)

SD020
150 mili-lít (ml)

SD005
1 Lít (L)

SD013
7.8 Lít (L)

SD008
4 Lít (L)

nhọn tại địa phương của quý vị được
đặt ở đâu?
Muốn biết nơi dành để bỏ Vật dụng Bén nhọn dùng
trong Cộng đồng gần chỗ quý vị cư ngụ nhất hoặc
muốn biết thêm thông tin, xin xem tại:

 ác trung tâm cung ứng thông tin, sản
C
phẩm của Diabetes NSW

sharps.org.au

Vất bỏ đúng cách
Vật dụng Bén
nhọn dùng trong
Cộng đồng làm
giảm mối nguy hại
cho người khác và
môi trường

Trong trang mạng của chương trình Safe Sharps (Vất
bỏ Vật dụng Bén nhọn một cách an toàn) quý vị sẽ tìm
thấy được những địa điểm Safe Sharps gần nhất, chỉ dẫn
đường đi đến và biết được giờ mở cửa của nơi này.

SD016
500 mili-lít (ml)

Quý vị cũng có thể gọi cho Diabetes NSW qua số 1300
136 588 hoặc gọi cho Hội đồng Thành phố địa phương
để biết thêm thông tin.
Hỏi tại địa điểm dành để bỏ Vật dụng Bén nhọn ở địa
phương xem có bỏ được thùng chứa lớn hơn không.

SD017
700 mili-lít (ml)

SD019
3 Lít (L)

