NHẶT ỐNG
TIÊM BẰNG

4

BƯỚC
Dễ Dàng

Hầu như không có nguy cơ
lây nhiễm khi một người nào
đó vô tình bị chọc trúng bởi
một ống tiêm bị bỏ đi, nhưng
các ống tiêm được vứt bỏ
không đúng cách là một mối
lo ngại công cộng ngày càng
gia tăng. Dưới đây là cách
giữ cho đường phố của chúng
ta an toàn và sạch sẽ bằng
cách xử lý đúng cách các ống
tiêm bị loại bỏ.

1.

2.
NHẶT NÓ LÊN

Một số người thích dùng kẹp gắp,
kềm hoặc cây nhặt rác.

3.
KHÓA KÍN LẠI

Khóa chặt hũ. Nếu quý vị có băng keo
hay bút, thì hãy khóa kín ở trên lại và
viết “SHARPS. (Có nghĩa là “vật sắc
nhọn”) KHÔNG ĐEM ĐI TÁI CHẾ

BỎ NÓ VÀO TRONG

Sử dụng một hũ bằng nhựa cứng có nắp
đậy. Bỏ các ống tiêm vào, mỗi lần 1 cái,
mũi kim chĩa xuống dưới.

4.

SYRINGES ONLY

NO GARBAGE

SYRINGE DROP BOX
If box is full, please contact
503-823-1700

BỎ ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH

Bỏ hũ vào trong thùng đựng vật sắc nhọn
hoặc đem hũ tới một cơ sở của Metro.

BỎ ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH
Việc ném ống tiêm vào thùng rác là trái pháp luật,
ngay cả khi chúng được đựng ở trong một hũ nhựa an
toàn. Thay vào đó, hãy để hũ nhựa chứa ống tiêm tại
một trong các địa điểm sau:
• Waterfront Park,
Burnside Bridge, phía tây
• Waterfront Park,
hũ nhựa lưu trữ ban ngày, Steel Bridge, phía tây
• Lents Fire Station
5707 SE 92nd Ave., Portland
• St. John’s Fire Station
7205 N Alta Ave., Portland
• Metro Central
6161 NW 61st Ave., Portland
• Metro South
2001 Washington St., Oregon City

St. John’s
Fire Station
Metro Central
Steel Bridge
Burnside Bridge
Lents Fire Station
Metro South

(không có hinh ở đây)

Để có thêm lựa chọn xử lý, hoặc nếu quý vị có thắc
mắc về việc xử lý chất thải y tế, Liên hệ với Metro
theo số 503-234-3000

