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 CẢNH SÁT GARDEN GROVE THU HỒI THUỐC DƯ, HẾT HẠN SỬ DỤNG TRONG NHÀ 

 Vào Thứ Bảy, 27 tháng Tư, từ 10:00 sáng đến 2:00 trưa, Sở Cảnh sát Garden 

Grove và Cơ quan bài trừ ma túy (DEA) sẽ có buổi thu nhận lại thuốc dư, quá hạn hay        

bỏ đi, nhằm ngăn chặn sự lạm dụng thuốc hoặc trộm cắp thuốc hết hạn và thuốc không 

cần sử dụng nữa.  Thuốc có thể được xử lý khi mang đến Sở Cảnh sát Garden Grove, tọa 

lạc tại 11301 Acacia Parkway.  DEA không nhận xử lý chất lỏng hoặc kim chích, vật sắc 

nhọn, chỉ thuốc hoặc miếng dán.  Đây hoàn miễn phí và không tiết lộ danh tánh cũng như 

hỏi câu hỏi nào khi mang đồ tới vứt bỏ.             

 Vào mùa thu năm ngoái, người Mỹ đã thu lại được 460 tấn (hơn 900,000 pounds) 

thuốc theo toa tại gần 5,800 địa điểm do DEA tổ chức và hơn 4,800 đối tác thực thi pháp 

luật của tiểu bang và địa phương.  Nhìn chung, trong 16 sự kiện thu nhận thuốc cũ những 

năm trước, DEA và các đối tác của mình đã thu được hơn 11 triệu pounds - khoảng 5,500 

tấn thuốc không xử dụng.          

 Sáng kiến này giải quyết những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe cộng 

đồng.  Các loại thuốc lâu ngày không xài cất trong tủ nhà rất dễ bị lạm dụng. Tỷ lệ lạm 

dụng thuốc theo toa ở Hoa Kỳ rất đáng báo động, cũng như vô số vụ ngộ độc và dùng quá 

liều các loại thuốc này.  Nghiên cứu cho thấy phần lớn các loại thuốc theo toa bị lạm dụng 

được lấy từ gia đình và bạn bè, bao gồm cả từ tủ thuốc gia đình.  

            Xem tiếp trang 2 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 
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 Ngoài ra, người Mỹ hiện đang được cảnh báo rằng các phương pháp thông thường 

của họ trong việc xử lý các loại thuốc không sử dụng, như vức trong toilet hoặc bỏ trong 

thùng rác, thường gây nguy hiểm đến an toàn sức khỏe.     

 Để biết thêm thông tin về việc thu hồi thuốc vào ngày 27 tháng Tư, vui lòng xem 

tại www.DEATakeBack.com. 
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