
 الرقم التجاري األسترالي 
 84 001 363 766 

 العنوان البريدي
 GPO Box 9824, 

Sydney NSW 2001

خط المساعدة 238 342 1300

  حاوية لألدوات الحادة 
تلبي المعايير القياسية 

األسترالية

حاوية بالستيكية مقاومة   
للثقب ذات غطاء لولبي

  ال ينصح باستخدام الحاويات 
الزجاجية والكرتونية 

  ال ينصح باستخدام علب 
الصفيح 

  ال ينصح باستخدام عبوات 
المشروبات الغازية أو المياه 

البالستيكية 
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ال تتخلص من األدوات الحادة في 
حاوية المهمالت

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS

DISPOSAL

W

األماكن التي يجب عدم التخلص 
فيها من األدوات الحادة:

لمساعدتنا على تقديم خدمات أفضل، قم باإلجابة على 
استطالع اآلراء حول األدوات الحادة على الرابط

www.surveymonkey.com/r/MH76DGQ

أماكن التخلص من األدوات الحادة:
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الصيدليات المشاركة

المستشفى

المرافق المجتمعية 
المخصصة للتخلص من 

األدوات الحادة

التخلص اآلمن من 
األدوات الحادة 

الخاصة بمرض 
السكري

كل ما يجب عليك معرفته

تأكد دائًما من أّن األدوات الحادة 
محفوظة في حاوية بالستيكية 

متينة، على سبيل المثال:



ما المقصود باألدوات الحادة 
المستخدمة ضمن المجتمع؟

األدوات الحادة المستخدمة ضمن المجتمع هي أدوات طبية 
تخترق الجلد وتستخدم في المنزل أو خارج نطاق الخدمات 

الطبية الرسمية، مثل المستشفيات.

أين يقع المرفق المحلي للتخلص 
من األدوات الحادة؟

لمعرفة مكان أقرب مرفق إليك للتخلص من األدوات الحادة 
المستخدمة ضمن المجتمع أو الحصول على مزيد من 

المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 Safe Sharps يمكنك البحث من خالل الموقع اإللكتروني
)للتخلص اآلمن من األدوات الحادة( عن أقرب المواقع إليك 

للتخلص اآلمن من هذه األدوات الحادة، والحصول على 
إرشادات عن كيفية الوصول إلى المرفق واالطالع على 

ساعات العمل.

  Diabetes NSW & ACT يمكنك أيًضا االتصال بـ
على الرقم 238 342 1300  أو االتصال بالمجلس 

المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

 تأّكد من قبول مرفق التخلص المحلي للحاويات 
األكبر حجًما.

يحّد التخلص اآلمن من األدوات الحادة 
المستخدمة ضمن المجتمع من خطر 

اإلضرار باآلخرين وبالبيئة

تتوفر مجموعة من الحاويات المعدة للتخلص 
من األدوات الحادة المستخدمة ضمن المجتمع 

diabetesshop.com من خالل

كيف أتخلص من أدواتي الحادة 
المستخدمة ضمن المجتمع؟

ضع األدوات الحادة في حاوية مناسبة. ال تتخلص من الحاويات إال 
في المرافق المجتمعية المخصصة للتخلص من األدوات الحادة في:

 المستشفيات العامة
 الصيدليات المشاركة

  حاويات التخلص من األدوات الحادة المستخدمة ضمن 
المجتمع

وهي تشمل:

الحقن

أقالم الحقن 

 المشارط )واخزات اإلصبع(

  مجموعة ضخ اإلنسولين التي 
ة  تحتوي على اإلبر إلدخال القنيّ

 جهاز مراقبة مستوى الجلوكوز 
Libre Flash Freestyle

كيفية تخزين األدوات الحادة:

  في حاوية بالستيكية مقاومة 
للثقب ذات غطاء لولبي

  في حاوية لألدوات الحادة تلبي المعايير 
القياسية األسترالية

www.safesharps.org.au


