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 برای کسب اطالعات بیشتر درباره
 نیروی ویژه سوء استفاده از داروی

ً  تجویزی سن دیگو و منابع موجود، لطفا
از وب سایت ما دیدن کنید
www.sdpdatf.org

www.sdpdatf.org

امحاء ایمن دارو

ساوث کانتی، سن دیگو
اطالعات و مکان امحاء ایمن دارو

یا

South San Diego County - Farsi



 مکان ھای امحاء ایمن دارو در
ساوث کانتی، سن دیگو

بایدھا و نبایدھای امحاء ایمن

 تمامی اطالعات ھویتی مندرج بر روی ظرف داروی تجویزی را
 مخدوش کنید تا قابل خواندن نباشد. این امر بھ حفظ ھویت و حریم

خصوصی اطالعات پزشکی شخصی شما کمک می کند

نکاتی درباره امحاء

 داروھای تجویزی استفاده نشده یا منقضی شده موضوعی در رابطھ با
 ایمنی عمومی است و بھ مسمومیت اتفاقی احتمالی، سوء استفاده و
 اوردوز منجر می شود. امحاء صحیح داروھای استفاده نشده بھ حفظ

 جان افراد و محیط زیست کمک می کند

 داروھای استفاده نشده یا منقضی شده را حتماً با آوردن آن ھا
بھ محل جمع آوری مورد تأیید بھ طور ایمن امحاء کنید

از دستورالعمل امحاء دریافتی از پزشکان خود پیروی کنید

 داروھای استفاده نشده یا منقضی شده را دور نیندازید. ممکن
 است سایر افراد از داروھایی کھ در زبالھ ریختھ می شود سوء

استفاده کنند یا آن ھا را بفروشند
  

 داروھای تجویزی خود را در توالت نریزید. داروھای ریختھ
شده در توالت وارد راه آب ھا و سیستم فاضالب می شود

Medical Center Pharmacy (داروخانھ)
340 4th Ave.

Chula Vista, CA 91910
(619) 422-9291

 
George Bailey Detention Facility (بازداشتگاه)

446 Alta Road, Suite 5300
San Diego, CA 92158

(619) 210-0385
 

CVS Pharmacy (داروخانھ)
1201 E. Plaza Blvd.

National City, CA 91950
(619) 477-7114

 
South Bay Detention Facility (بازداشتگاه)

500 Third Ave.
Chula Vista, CA 91910

(619) 213-1433

Imperial Beach Sheriff’s Substation
845 Imperial Beach Blvd.

Imperial Beach, CA 91932
(619) 498-2400

امحاء اشیاء نوک تیز در محل انجام می شود*
 

Chula Vista Police Department (اداره پلیس)
315 Fourth Ave.

Chula Vista, CA 91910
(619) 691-5151

امحاء مواد کنترل شده مجاز نیست *
 

San Diego Police Department
(اداره پلیس سن دیگو)

Southeastern Division
7222 Skyline Drive

San Diego, CA 92114
(619) 527-3500

امحاء اشیاء نوک تیز در محل انجام می شود*
 

San Diego Police Department
(اداره پلیس سن دیگو)
1120 27th Street

San Diego, CA 92154
(619) 424-0400

امحاء اشیاء نوک تیز در محل انجام می شود*
 

Coronado Police Department (اداره پلیس)
700 Orange Ave

Coronado, CA 92118
(619) 522-7350

امحاء اشیاء نوک تیز در محل انجام می شود*
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