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TRẢ LẠI CÁC
LOẠI THUỐC
THỪA CHO HIỆU
THUỐC ĐỂ XỬ LÝ
THẢI BỎ AN TOÀN
Có một cách MIỄN PHÍ và thuận tiện
để thải bỏ thuốc của quý vị một cách
có trách nhiệm thông qua hiệu thuốc
tại địa phương của quý vị có tên là
Trả Lại Các Loại Thuốc Thừa
(hoặc Dự Án RUM).

VIỆC LƯU TRỮ CÁC LOẠI
THUỐC THỪA TRONG
NHÀ CỦA QUÝ VỊ CÓ
THỂ GÂY NGUY HIỂM

Các loại thuốc cũ
để trong nhà ‘chỉ
để dự phòng’ là rất
nguy hiểm

Các loại thuốc bị
sử dụng sai có thể
gây hại

Các loại thuốc hết
hạn có thể không
còn tác dụng nữa

Hàng năm ở Úc, hơn 5.000 trẻ em
phải nhập viện do bị ngộ độc thuốc

THẢI BỎ KHÔNG AN TOÀN CÁC
LOẠI THUỐC THỪA CÓ THỂ GÂY
HẠI ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Không xả thuốc
xuống bồn cầu

Không đổ thuốc
vào bồn rửa

Không vứt thuốc
vào thùng rác

Năm ngoái, hơn 700 tấn thuốc đã được
thu gom và xử lý thải bỏ an toàn bởi Dự Án RUM
- có thể ngăn không cho chúng thải vào
đường nước và bãi rác
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TUÂN THEO
BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ
TẠO NÊN MỘT NGÔI NHÀ AN TOÀN
HƠN VÀ MỘT MÔI TRƯỜNG TRONG
SẠCH HƠN

ĐỌC
Đi đến nơi bảo quản
thuốc tại gia đình quý vị.
Đọc nhãn thuốc của quý
vị, kiểm tra ngày hết hạn.
Cân nhắc liệu quý vị có cần
tất cả các loại thuốc của
mình hay không

LOẠI BỎ
Loại bỏ tất cả các loại
thuốc đã hết hạn sử
dụng và thuốc thừa khỏi
nơi bảo quản thuốc tại
gia đình của quý vị và bỏ
chúng vào túi hoặc hộp
chứa

TRẢ LẠI
Trả lại tất cả các loại
thuốc đã hết hạn sử
dụng và thuốc thừa cho
hiệu thuốc tại địa phương
của quý vị. Dược sĩ sẽ bỏ các
loại thuốc của quý vị vào thùng
chứa đảm bảo an toàn để được
xử lý thải bỏ an toàn
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GIỚI THIỆU VỀ
RUM

Dự Án RUM cung cấp cách thức an toàn và dễ
dàng nhất để xử lý thải bỏ các loại thuốc hết
hạn và thuốc thừa. Quý vị có thể trả lại tất
cả các loại thuốc của mình cho bất kỳ hiệu
thuốc nào vào bất cứ lúc nào, để được thu
gom và xử lý thải bỏ miễn phí và an toàn.
RUM được Chính Phủ của Khối Thịnh
Vượng Chung và Bộ Y Tế tài trợ. Việc xử lý
thải bỏ các loại thuốc trả lại được thực
hiện theo quy định và đạt các yêu cầu của
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường.

RUM được hỗ trợ bởi

Để biết thêm thông tin, vui lòng
truy returnmed.com.au
Hoặc trao đổi với dược sĩ tại địa
phương quý vị

