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1300 342 238

  Hộp đựng Vật sắc nhọn 
theo Tiêu chuẩn Úc châu

 Hộp nhựa chống chọc 
thủng có nắp vặn ở trên

  KHÔNG nên dùng các hộp 
bìa các-tông và thủy tinh 

  KHÔNG nên dùng các hộp 
thiếc

  KHÔNG nên dùng chai 
nước/chai nước ngọt 
bằng nhựa
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Không thải bỏ vật sắc nhọn vào 
thùng rác

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
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KHÔNG thải bỏ vật sắc  
nhọn ở đâu:

Để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn, xin hãy 
điều phiếu khảo sát về vật sắc nhọn ở trang

www.surveymonkey.com/r/MH76DGQ

Thải bỏ vật sắc nhọn của bạn ở đâu:
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Các hiệu thuốc  
thành viên

Bệnh viện

Nơi thải bỏ Vật sắc 
nhọn Cộng đồng

THẢI BỎ AN TOÀN 
VẬT SẮC NHỌN 
SỬ DỤNG TRONG 
ĐIỀU TRỊ TIỂU 
ĐƯỜNG
tất cả những điều bạn cần biết

Luôn đảm bảo các vật sắc nhọn 
của bạn được giữ an toàn trong 

hộp nhựa chắc chắn, ví dụ:



Vật sắc nhọn Cộng đồng là gì?
Vật sắc nhọn Cộng đồng là những thiết bị y tế đâm 
vào da và được dùng ở nhà hoặc ngoài các dịch vụ y 
tế chính thức, như bệnh viện.

Cơ sở thải bỏ vật sắc nhọn 
địa phương của tôi ở đâu?

Để xác định cơ sở thải bỏ Vật sắc nhọn Cộng đồng 
gần nhất hoặc để có thêm thông tin, hãy vào trang: 

Trên trang “Safe Sharps (Vật sắc nhọn An toàn)”, bạn 
có thể tìm kiếm các địa điểm thải bỏ Vật sắc nhọn 
gần bạn nhất, xem chỉ dẫn để đi tới đó và xem giờ 

mở cửa.

Bạn cũng có thể gọi cho Diabetes NSW & ACT theo 
số 1300 342 238 hoặc gọi Hội đồng địa phương bạn 

để có thêm thông tin. 

Kiểm tra xem cơ sở thải bỏ ở địa phương bạn có 
nhận hộp đựng có kích cỡ lớn không. Thải bỏ Vật sắc nhọn Cộng đồng một 

cách an toàn giúp giảm nguy cơ làm tổn 
hại đến người khác và môi trường

Trên trang diabetesshop.com có cung 
cấp các lựa chọn loại hộp dùng cho 

thải bỏ Vật sắc nhọn Cộng đồng

Tôi thải bỏ Vật sắc nhọn Cộng 
đồng bằng cách nào?

Đặt Vật sắc nhọn vào hộp phù hợp. Chỉ thải bỏ hộp tại 
các địa điểm thải bỏ Vật sắc nhọn Cộng đồng tại:

 Các bệnh viện công
 Các nhà thuốc thành viên
  Các thùng rác chuyên dùng cho thải bỏ Vật 
sắc nhọn Cộng đồng

Các vật này bao gồm:

Ống tiêm

Bút kim tiêm

Kim chích (chích ngón tay)

Kim tiêm có ống thông trong  
bộ bơm tiêm insulin

Thiết bị Theo dõi  
Libre Flash Freestyle

Làm thế nào để cất giữ vật sắc nhọn:

  Hộp nhựa chống chọc 
thủng có nắp vặn ở trên

  Hộp đựng Vật sắc nhọn theo  
Tiêu chuẩn Úc châu

www.safesharps.org.au
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