كﻝ ﺷيء عن التخلص من السرنجة
أردت أن تعرفﻪ عن تنظيف أحيائنا.
كل شيء
َ
لقد مررتُ بسرنجة ملقاة في الﺷارﻉ ،ﻫﻝ توجد طريقة ﺁمنة كي ألتقطﻬا؟

نعم .توجد طرق آمنة للتخلص من السرنجات التي تجدها على األرﺽ .فمشاركة أدوات الحقن يمكن أن تنقل الكثير من األمراﺽ والعدوى ،لكن
هناك خطر قليل على الشخص الذي وخزتﻪ سرنجة أو خدشتﻪ.

كيف أتخلص من السرنجة بﺷك ٍﻝ ﺁمن؟

يمكنك تحميل دليل مفصل عن كيفية التقاط السرنجات والتخلص منها من خالل زيارة موقع
multco.us/syringe-disposal
الخطوة  :1التقطﻬا
صا إذا كانت
يستخدم بعﺽ األشخاص قماشة أو منشفة اللتقاط سرنجة ملقاة .خصو اً
مجرد سرنجة واحدة.
ويشعر آخرون براحة أكبر عند ارتداء قفازات ،مثل قفازات البستاني أو قفازات المطبﺦ.
يفضل بعﺽ األشخاص استخدام ملقاط أو ماسكة القمامة .إنها فكرة جيدة ألي شخص
لمكان معين.
سوف يلتقط الكثير من السرنجات أو الذي سوف يذهب إلى عملية تنظيف
ٍ
الخطوة  :2ارمﻬا
استخدم وعاء بالستك قوي ،مثل زجاجة ماء  20أونصة أو زجاجة عصير بغطاء.
ضع الوعاء على األرﺽ
ارم السرنجة بداخلﻪ واجعل اإلبرة دو اًما إلى األسفل.
ِ
الخطوة  :3اح ِكم ﻏلقه
قم بغلق الوعاء بشك ٍل جيد.
إذا كانت لديك قطعة من الشريطة الالصق فيمكنك غلقﻪ من أعلى.
إذا كان معك قلم ،اكتب عليﻪ من الخارﺝ "ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻩ".
ارم الوعاء
الخطوة ِ :4
اً
إن إلقاء السرنجات في القمامة هو أمر ضد القانون ،حتى إذا كانت في وعاء بالستك آمن .وبدال من هذا ،قم بإلقاء الوعاء في أقرب صندوق
للمخلفات الحادة أو خذه إلى أحد مرافق مترو للمخلفات المنزلية الخطرة:
Waterfront Park Esplanade
جسر بيرنسايد ،الجانب الغربي
,Waterfront Park
حاوية التخزين النهاري ،جسر ستيل ،الجانب الغربي
محطة إطفاء سانت جون 7205 North Alta St., Portland
محطة إطفاء Lents
5707 SE 92nd Ave., Portland
محطة  Metro Centralفي 6161 NW 61st Ave, Portland, OR 97210
 Metro Southفي 2001 Washington St, Oregon City, OR 97045
لمزيد من خيارات التخلص ،أو إذا كانت لديك أسئلة بشأن التخلص من المخلفات الطبية ،أو وجدتَ مكان ﺇلقاء ﻏير قانوني للمخلفات في ملكية
عامة اتصﻝ علﻰ  Metroمترو على رقم .503-234-3000
إذا وجدت سرنجات ملقاة في وسط مدينة بورتالند وال تشعر باالرتياح إللتقاطها ،اتصل على  Downtown Clean & Safeعلى رقم
 503-224-7383من أجل اإلبالﻍ عن المخلفات.

كيف يمكنني أن ألقي السرنجات في القمامة؟

ال ،فإن إلقاء السرنجات في القمامة هو أمر ضد القانون ،حتى إذا كانت في وعاء بالستك
اً
وبدل من هذا ،قم بإلقاء الوعاء في صندوق من صناديق المخلفات الحادة التالية أو
آمن.
مرافق مترو:
• Waterfront Park Esplanadeجسر بيرنسايد ،الجانب الغربي
• ,Waterfront Parkحاوية التخزين النهاري ،جسر ستيل ،الجانب الغربي
•محطة إطفاء سانت جون 7205 North Alta St., Portland
•محطة إطفاء Lents 5707 SE 92nd Ave., Portland
•محطة  Metro Centralفي 6161 NW 61st Ave, Portland, OR
97210
• Metro Southفي 2001 Washington St, Oregon City, OR
97045
لمزي ٍد من خيارات التخلص اتصل على  Metroعلى رقم .503-234-3000

ماذا لو رأيتُ صندوق السرنجات ممتلئ أو قد أصبح تالفًا؟

من أجل مسائل الصيانة واإلصالح ،يُرجى االتصال على مرافق مقاطعة مولتنماه ( )Multnomah County Facilitiesعلى
رقم 503-988-3779

أين أتخلص من سرنجات األنسولين أو المخلفات الطبية األخرى؟

ال تتخلص من المخلفات الطبية المنزلية الحادة أو أي مخلفات أخرى في صناديق التخلص من السرنجات الخاصة بالتخلص من مخلفات الحي
السكني .وبالنسبة لألسر التي تستخدم السرنجات ،يجب وضع المخلفات الطبية الحادة في حاوية المخلفات الحادة .ويمكن أخد تلك الحاويات إلى
مركز المخلفات الخطرة:
• Metro Centralفي  ,6161 NW 61st Ave, Portland, OR 97210الخريطة
• Metro Southفي  ,2001 Washington St, Oregon City, OR 97045الخريطة
قم بالتسجيل في برنامج  Metroللتخلص من السنرجات مقابل مبلغ  5دوالر واحصل على وعاء مجاني للمخلفات الحادة في كل مرة تعيد
الوعاء .كذلك يُشترط دفع رسوم  5دوالر للمخلفات الخطرة حتى  35غالون.
ينبغي على التجمعات السكنية ومرافق الرعاية السكنية والعمالء التجاريين أو عمالء األعمال التجارية األخرى االتصال على شركة للتعامل مع
المخلفات الطبية ،ومرفق جمع القمامة أو الخط الساخن إلعادة التدوير التابع لمترو  Metroمن أجل خيارات التخلص من السرنجات.
إذا كانت لديك أسئلة بشأن التخلص من المخلفات الطبية اتصل على  Metroعلى رقم .503-234-3000

أريد المساعدة أين يمكنني أن أجد ما يخص تنظيم تنظيف الحي ونظافته؟

اتصل على مكتب مدينة بورتالند للتخطيط واالستدامة ( )City of Portland Bureau of Planning and Sustainabilityعلى رقم
 503-823-7202من أجل مواعيد ومواقع التنظيف التي تنظمها المدينة.
كذلك يقوم ائتالف الحي بتنظيم فعاليات تنظيف:
• •)Central Northeast Neighbors (CNN
• •)East Portland Neighborhood Office (EPNO
• •)Neighbors West/Northwest (NW/NW
•خدمات حي نورث بوتالند )North Portland Neighborhood Services (NPNS
•ائتالف أحياء نورثإيست )Northeast Coalition of Neighborhoods (NECN
•ائتالف نهضة حي ساوزويست )Southeast Uplift Neighborhood Coalition (SEUL
•مؤسسة أحياء ساوذويست ()SWNI

فالعديد من األحياء والمجمعات تنظم فعاليات تنظيف للمدينة .وعليك التحدث مع الحكومة المحلية لمدينتك أو اتحاد الحي بشأن تنظيم فعالية قريبة من
المنزل .يمكن لسكان بورتالند أن يجدوا معلومات عن اتحاد الحي الخاص بك من مدينة بورتالند Oﬃce of Community & Civic Life
على .503-823-4519
تطوﻉ في عملية تنظيف أو ابحث عن معلومات بشأن تنظيم تنظيف الحي مع  SOLVEأو .Hands On Greater Portland

تمت المراجعة في ● أغسطﺱ 2018

