
ABN 84 001 363 766 

हुलाक ठेगाना हुलाक ठेगाना 
GPO Box 9824, 
Sydney NSW 2001

हले्पलाइनहले्पलाइन 1300 342 238

  अ�िेलयाको मापदण्ड 
अनसुारको सईु भाडँो 
(शाप्सर् कन्टेनर)

  घमुाउन ेिबक� भएको 
प्वाल नपन� प्लािस्टकको 
भाडँो

  ग्लास र काडर्बोडर्को 
भाडँो �योग नगनर्नगनर् िसफा�रस 
ग�रन्छ

  �टनका भाडँाह� �योग 
नगनर्नगनर् िसफा�रस 
ग�रन्छ 

  प्लािस्टकको सफ्ट-��कं / 
पानी बोतलह� �योग 
नगनर्नगनर् िसफा�रस ग�रन्छ
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तीखो सईुह� फोहोर फाल्न ेिबनमा 
नफाल्नहुोस्

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS
DISPOSAL



तपा�का तीखो सईुह� फाल्न तपा�का तीखो सईुह� फाल्न 
न�न ेस्थानह�ःन�न ेस्थानह�ः

हामीलाई अझ रा�ा सवेाह� उपलब्ध गराउनमा म�त 
गनर् यो सव�क्षण भनुर्होस:्

https://diabetesnsw.syd1.qualtrics.com/jfe/

form/SV_0SARHeHYDObzo5T

तपा�का तीखो सईुह� फाल्न ेस्थानह�ःतपा�का तीखो सईुह� फाल्न ेस्थानह�ः











सहभागी फाम�सीह�

अस्पताल

सामुदाियक सईु फाल्ने 
स्थान (कम्युिनटी शाप्सर् 
िडस्पोजल)

डायिब�टजका सुईह� डायिब�टजका सुईह� 
सुरिक्षत फाल्नेसुरिक्षत फाल्ने (SAFE  (SAFE 
DISPOSAL OF DISPOSAL OF 
DIABETES SHARPS)DIABETES SHARPS)
तपा�ले थाहा पाउनु पन� सबै कुराह�

तपा�को सईुह� (जसलाई अं�ेजीमा तपा�को सईुह� (जसलाई अं�ेजीमा 
‘शापर्श’ भिनन्छ) सधे ँएक बिलयो ‘शापर्श’ भिनन्छ) सधे ँएक बिलयो 

प्लािस्टकको भाडँोमा सरुिक्षत रािखएको प्लािस्टकको भाडँोमा सरुिक्षत रािखएको 
सिुनि�त गनुर्होस।् उदाहरणका लािग:सिुनि�त गनुर्होस।् उदाहरणका लािग:

https://diabetesnsw.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SARHeHYDObzo5T


कम्यिुनटी शाप्सर् (Community कम्यिुनटी शाप्सर् (Community 
Sharps) के हो?Sharps) के हो?

‘कम्यिुनटी शाप्सर्’ अथार्त ‘सामुदाियक सईु’ भनकेो मेिडकल 
उपकरणह� �न ्जुन छालामा घोच्न �योग ग�रन्छ र यो घर 
वा औपचा�रक िच�कत्सा सवेाह�, जस्त ैअस्पतालह�भन्दा 
बािहर �योग ग�रन्छ।

मेरा सईुह� फाल्न ेसिुवधा भएको मेरा सईुह� फाल्न ेसिुवधा भएको 
स्थानीय स्थान कहा ँछ?स्थानीय स्थान कहा ँछ?

तपा�को निजकको कम्युिनटी शाप्सर् फाल्ने स्थान प�ा 
लगाउन वा थप जानकारी �ा� गनर् यहाँ हनेुर्होस्: 

सफे शाप्सर् (Safe Sharps) वेबसाइटमा तपा� आफ्नो 
निजकको सईु फाल्न े‘सफे शाप्सर् िडस्पोजल’ स्थानह�को 

खोजी गनर् स�ु�नछे, यसले त्यहा ँजान ेबाटो दखेाउछ र त्यहाँ 
खलु्न ेसमयह� बताउछ।

तपा�  Diabetes NSW & ACT लाई 1300 342 2381300 342 238
मा फोन गनर् स�ु�न्छ वा थप जानकारीको लािग तपा�को 

स्थानीय काउिन्सललाई सम्पकर्  गनर् पिन स�ु�न्छ ।

तपा�को सईु फाल्न ेस्थानीय स्थानमा ठूला भाडँाह� िलन्छ 
�क �लँदनै सोधपछू गनुर्होस।्कम्यिुनटी शाप्सर्ह� सरुिक्षत तवरले कम्यिुनटी शाप्सर्ह� सरुिक्षत तवरले 

फाल्नाले अ�लाई एवं वातावरणलाई फाल्नाले अ�लाई एवं वातावरणलाई 
हािन �न ेजोिखम कम  �न्छ।हािन �न ेजोिखम कम  �न्छ।

diabetesshop.com बाट diabetesshop.com बाट 
िविभ� कम्यिुनटी शाप्सर् िडस्पोजल िविभ� कम्यिुनटी शाप्सर् िडस्पोजल 

(सईु फ्या�े) भाडँाह� छा� स�ु �न्छ।(सईु फ्या�े) भाडँाह� छा� स�ु �न्छ।

म मेरा कम्यिुनटी शाप्सर्ह� म मेरा कम्यिुनटी शाप्सर्ह� 
कसरी फाल्न सक्छु?कसरी फाल्न सक्छु?

सुईह�लाई एक उपयु� भाँडोमा रा�ुहोस्। यी भाँडाह� 
कम्युिनटी शाप्सर्ह� फाल्ने सुिवधा भएको िन� स्थानह�मा 
फाल्नुहोस्: 

सावर्जिनक अस्पतालह� 
सहभागी फाम�सीह� 
  सामुदाियक सुई फाल्ने स्थान (कम्युिनटी शाप्सर् 
िडस्पोजल)

ितनीह�मा िन� वस्तुह� समावेश छन्:ितनीह�मा िन� वस्तुह� समावेश छन्:

िस�रन्जह�

कलम जस्तो 
(पने) सईु

 लान्सटे्स् 
(�लाबाट रगत िनकाल्न ेसईु)

‘इन्सिुलन पम्प इन्फ्यजून’ 
सटे क्यान्युला ‘इन्ससर्न’ सईुह�

‘िल�े फ्ल्यास ��स्टाइल 
मोिनटर’ उपकरण

सईुह� कसरी भण्डार गन�:सईुह� कसरी भण्डार गन�:

  घमुाउन ेिबक� भएको प्वाल 
नपन� प्लािस्टकको भाडँो

  अ�िेलयाको मापदण्ड अनसुारको सईु भाडँो  
(शाप्सर् कन्टेनर)

www.safesharps.org.au


