THÔNG TIN
Từ Thành Phố Garden Grove
Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280
Liên lạc: Van Vu (714) 741-5239
Thuộc Sở cảnh sát
Thứ Hai, 6 tháng Năm, 2019
CẢNH SÁT GARDEN GROVE THU HỒI THUỐC DƯ, HẾT HẠN SỬ DỤNG TRONG NHÀ
Trong chín năm qua, Sở Cảnh sát Garden Grove đă hợp tác với Cơ quan bài trừ ma
túy (DEA) để cung cấp cho cộng đồng những buổi thu nhận thuốc hết hạn, thuốc không sử
dụng nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc và trộm cắp thuốc. Thành phố vui mừng
thông báo hợp tác với Rite Aid Corporation (Chương trình xử lý thuốc an toàn KidCents) để
cung cấp dịch vụ này quanh năm.
Hiện tại, cư dân có thể mang thuốc không dùng nữa đến để xử lý an toàn trong hộp
đựng thuốc, được đặt tại sảnh của Sở Cảnh sát Garden Grove, tại địa chỉ 11301 Acacia
Parkway, trong giờ làm việc thông thường, từ 8:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều, từ Thứ
Hai đến Thứ Bảy. Không nhận xử lý chất lỏng hoặc kim chích, vật sắc nhọn, chỉ thuốc
hoặc miếng dán. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin, không có câu
hỏi nào.
Các loại thuốc để lâu trong tủ nhà rất dễ bị lạm dụng. Tỷ lệ lạm dụng thuốc theo
toa ở Hoa Kỳ cao đáng báo động, cũng như vô số vụ ngộ độc và dùng thuốc quá liều. Các
nghiên cứu cho thấy phần lớn các loại thuốc theo toa bị lạm dụng được lấy từ gia đình và
bạn bè, bao gồm từ tủ thuốc gia đình.
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Ngoài ra, người Mỹ hiện đang được cảnh báo rằng các phương pháp thông thường
trong việc xử lý các loại thuốc không sử dụng của họ như vức trong toilet hoặc bỏ trong
thùng rác, thường gây nguy hiểm đến an toàn sức khỏe.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại website https://www.fda.gov/drugs/safedisposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know.
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