Οι σκαρφιστήρες (βελόνες τρυπήματος
δακτύλου), βελόνες για στυλό ινσουλίνης,
βελόνες και σύριγγες εισαγωγής σε σετ
κάνουλας αντλίας υποδόριας έγχυσης
ινσουλίνης δεν πρέπει να τα βάζετε στον
οικιακό σας κάδο ανακύκλωσης, στον
κάδο σκουπιδιών ή σε δημόσιο κάδο
απορριμμάτων.

Εγκεκριμένα δοχεία απόρριψης αιχμηρών
αντικειμένων διατίθενται από τα παρακάτω
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Diabetes
NSW ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
diabetesnsw.com.au/shop
GLEBE

WAGGA WAGGA

Να φροντίζετε πάντα τα αιχμηρά σας
αντικείμενα να είναι καλά ασφαλισμένα σε
γερό πλαστικό δοχείο, για παράδειγμα σε:

NEWCASTLE

WOLLONGONG

TAMWORTH

PORT MACQUARIE




Δοχείο Αιχμηρών Αντικειμένων
Αυστραλιανών Προδιαγραφών
Πλαστικό δοχείο με βιδωτό καπάκι
που δεν τρυπιέται

Τα γυάλινα ή χαρτονένια δοχεία ΔΕΝ
û
συνιστούνται
μεταλλικά κουτάκια ΔΕΝ
û Τασυνιστούνται
πλαστικά μπουκάλια αναψυκτικών/
û Τανερού
ΔΕΝ συνιστούνται

26 Arundel Street
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00πμ-4.30μμ
9552 9979

535 Hunter Street
(Γωνία Union Street)
Mon-Fri 9.00am-4.30pm
4929 6970

31 Dean Street
(Απέναντι από το Diabetes
Centre Tamworth Hospital)
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00πμ-4.00μμ
6766 6620

23 Baylis Street
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00πμ-4.00μμ
6971 8400

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Shop 3, Station Street
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00πμ-4.00μμ
4226 4379

Unit 11, 35 Merrigal Rd
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00πμ-4.00μμ
6581 5420

ABN 84 001 363 766
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ

Τι πρέπει να
γνωρίζετε

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

GPO Box 9824, Sydney NSW 2001
ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

1300 136 588

ΤΗΛΕΦΩΝΟ +61 2 9552 9900
+61 2 9660 3633
ΦΑΞ

Greek | Ελληνικά

•
Τι είναι τα Αιχμηρά Αντικείμενα •
•
Κοινοτικής Χρήσης;
•
Τα Αιχμηρά Αντικείμενα Κοινοτικής Χρήσης είναι

Public hospitals
Participating pharmacies
Community sharps disposal bins
Diabetes NSW resource centres

ιατρικές συσκευές που τρυπούν το δέρμα και
χρησιμοποιούνται στο σπίτι ή εκτός επίσημων ιατρικών
υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία.

Μια επιλογή δοχείων απόρριψης αιχμηρών
αντικειμένων κοινοτικής χρήσης
διατίθενται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Diabetes NSW ή από το διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα diabetesnsw.com.au/shop

Community sharps or used sharps containers should

Αυτά περιλαμβάνουν:
not be placed in your household recycling bin, waste
• Σύριγγες
bin or public waste bin.
• Βελόνες για στυλό ινσουλίνης
• Σκαρφιστήρες (βελόνες τρυπήματος δακτύλου)
• Βελόνες
one/tablet app (available via iPhone and iPad from the App Store and Android
• Βελόνες εισαγωγής σε σετ κάνουλας αντλίας
Riverina
Eastern
Regional
υποδόριας
έγχυσης
ινσουλίνηςOrganisation of Councils (REROC) and is supported

o also view facilities opening hours, get directions to the listed locations, add new locations
Πώς μπορώ να πετάξω τα Αιχμηρά
Αντικείμενα Κοινοτικής Χρήσης;
community
sharps
disposal
what
you need to know’ brochure, further information or
Τοποθετείτε
τα αιχμηρά
αντικείμενα
σε κατάλληλο
η εγκατάσταση
απόρριψης
Πετάτε τα
μόνο σε a
εγκαταστάσεις
osal δοχείο.
or wanting
toδοχεία
purchase
sharps container pleaseΠού
callείναι
Diabetes
NSW on 1300
342
απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων κοινοτικής χρήσης
αιχμηρών
αντικειμένων
κοινοτικής
.au
που υπάρχουν στα:
χρήσης στην περιοχή μου;



our
nearest community sharps
acility
we
 recommend you visit
Δημόσια νοσοκομεία

Συμμετέχοντα φαρμακεία

Κάδους απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων
κοινοτικής χρήσης

SD002 1.4L

SD020
150ml

SD008 4L

SD005 1L

SD013 7.8L

Για να βρείτε την πλησιέστερη εγκατάσταση
απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων κοινοτικής χρήσης,
επισκεφθείτε το:

Κέντρα εξυπηρέτησης του Diabetes NSW

sharps.org.au

Η σωστή
απόρριψη των
αιχμηρών αντικειμένων
κοινοτικής χρήσης
μειώνει τον κίνδυνο
βλάβης σε άλλους
ανθρώπους και στο
περιβάλλον

SD016 500ml

Στην ιστοσελίδα Safe Sharps (Ασφαλή Αιχμηρά
Αντικείμενα) μπορείτε να ψάξετε για τα πλησιέστερα
μέρη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, να πάρετε
οδηγίες για να πάτε στην εγκατάσταση και να δείτε τις
ώρες που είναι ανοιχτά.
Μπορείτε επίσης να καλέστε το Diabetes NSW στο
1300 136 588 ή να καλέσετε τον τοπικό σας Δήμο για
περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε με την τοπική σας εγκατάσταση απόρριψης
αιχμηρών αντικειμένων αν δέχονται μεγάλα δοχεία.

SD017
700ml

SD019 3L

