Tất cả về việc thải bỏ ống tiêm
Tất cả mọi thứ quý vị muốn biết về làm sạch các khu phố của chúng ta.
Tôi đi ngang qua một ống tiêm bị bỏ trên đường phố, có cách nào an toàn để nhặt
nó lên không?
Có. Có những cách an toàn để thải bỏ ống tiêm quý vị tìm thấy trên mặt đất. Việc chia sẻ trang thiết
bị tiêm chích ma túy có thể truyền những bệnh truyền nhiễm, nhưng việc 1 người vô tình bị chọc phải
hoặc bị cào trầy bởi một ống tiêm bị bỏ thì mang rất ít rủi ro.

Làm thế nào để tôi thải bỏ một ống tiêm an toàn?

Quý vị có thể tải xuống hướng dẫn từng bước về cách lấy và vứt bỏ ống tiêm một cách an toàn bằng
cách truy cập multco.us/syringe-disposal
Bước 1: NHẶT NÓ LÊN
Một số người sử dụng khăn giấy hoặc khăn ăn để lấy một
ống tiêm bị loại bỏ. Đặc biệt nếu nó chỉ là một ống tiêm.
Những người khác cảm thấy thoải mái hơn khi đeo găng tay,
như găng tay làm vườn hoặc nhà bếp. Một số người thích
dùng kẹp gắp, kềm hoặc cây nhặt rác. Đó là một ý tưởng
hay cho bất cứ ai sẽ lấy rất nhiều ống tiêm hoặc những
người sẽ làm sạch cộng đồng.
Bước 2: BỎ NÓ VÀO TRONG
• Sử dụng một hộp nhựa cứng, ví dụ như một chai nước
20 ounce (khoảng 600ml) hoặc một chai nước trái cây
có nắp đậy.
• Đặt hũ nhựa trên mặt đất
• Bỏ ống tiêm vào, từng cái một, mũi kim chĩa xuống dưới.
Bước 3: Khóa kín hũ lại.
Khóa chặt hũ.
Nếu quý vị có băng keo, thì hãy dán kín ở trên lại .
Nếu quý vị có bút, thì hãy viết ở ngoài là “SHARPS. DO NOT RECYCLE” (Có nghĩa là “vật sắc
nhọn”).
Bước 4: 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, bỏ hũ vào trong thùng đựng vật sắc nhọn hoặc đem hũ tới một cơ sở
của Metro Household Hazardous Waste Facility:
• Waterfront Park Esplanade, Burnside Bridge, phía tây
• Waterfront Park Esplanade, hũ nhựa lưu trữ ban ngày, Steel Bridge, phía tây
• The St. Johns Fire Station, 7205 North Alta St., Portland
• The Lents Fire Station, 5707 SE 92nd Ave., Portland
• Metro Central tại 6161 NW 61st Av.e, Portland, OR 97210
• Metro South tại 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045

Để có thêm lựa chọn xử lý, hoặc nếu quý vị có thắc mắc về việc
xử lý chất thải y tế, hoặc nếu tìm thấy nơi chứa đổ rác bất hợp
pháp trong khuôn viên công cộng, xin liện lạc với Metro tại số
503-234-3000.
Nếu bạn tìm thấy ống tiêm bị bỏ ở trung tâm thành phố Portland
và không cảm thấy thoải mái nhặt nó lên, xin hãy gọi cho
Downtown Clean & Safe tại 503-224-7383 để báo có chất thải.

Tôi có thể ném ống tiêm vào thùng rác được không?
Không. Việc ném ống tiêm vào thùng rác là trái pháp luật ngay cả
khi chúng được đựng ở trong một thùng nhựa an toàn. Thay vào
đó, hãy thả hộp chứa chúng vào một trong các thùng đựng đồ
sắc nhọn hoặc các cơ sở của Metros:

• Waterfront Park Esplanade, Burnside Bridge, phía tây
• Waterfront Park Esplanade, hũ nhựa lưu trữ ban ngày, Steel
Bridge, phía tây
• The St. Johns Fire Station, 7205 North Alta St., Portland
• The Lents Fire Station, 5707 SE 92nd Ave., Portland
• Metro Central tại 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210
• Metro South tại 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045
Để có nhiều lựa chọn xử lý hơn, xin liên hệ với Metro tại số 503-234-3000.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thấy một hộp chứa ống tiêm đã đầy hoặc đã bị hỏng?

Để biết các vấn đề về bảo dưỡng và sửa chữa, vui lòng gọi cho Multnomah County Facilities tại số
503-988-3779.

Tôi thải bỏ ống tiêm tiểu đường hoặc chất thải y tế khác ở đâu?

Không vứt bỏ các vật dụng y tế gia đình hoặc các chất thải khác trong các hộp xử lý ống tiêm nhằm
phục vụ xử lý chất thải cộng đồng. Đối với các hộ gia đình sử dụng ống tiêm, vật nhọn y tế phải được
đặt trong hộp đựng vật nhọn. Chúng có thể được đưa đến một trung tâm chất thải độc hại:
• Metro Central tại 6161 NW 61st Ave, Portland, OR 97210, bản đồ
• Metro South tại 2001 Washington St, Oregon City, OR 97045, bản đồ
Ghi danh vào chương trình xử lý ống tiêm Metro với giá $5 và nhận một hộp đựng vật sắc nhọn miễn
phí mỗi lần quý vị đem trả lại một hộp. Phí chất thải nguy hại $5 cho tối đa 35 gallon cũng được yêu
cầu.
Nhà tập thể, cơ sở chăm sóc nội trú và các khách hàng thương mại hoặc doanh nghiệp khác nên liên
hệ với công ty quản lý chất thải y tế, người vận chuyển rác hoặc đường dây nóng tái chế của Metro để
lựa chọn xử lý.
Nếu quý vị có thắc mắc về xử lý chất thải y tế, hãy liên hệ với, Metro theo số 503-234-3000.

Tôi muốn giúp đỡ. Tôi có thể tìm hiểu về việc tổ chức dọn dẹp khu phố ở đâu?

Liên lạc với Sở Kế Hoạch và Duy Trì của Thành Phố Portland theo số 503-823-7202 để biết ngày và địa
điểm dọn dẹp có tổ chức thành phố.

Neighborhood Coalitions cũng lên lịch các sự kiện dọn dẹp:
• Central Northeast Neighbors (CNN)
• East Portland Neighborhood Office (EPNO)
• Neighbors West/Northwest (NW/NW)
• North Portland Neighborhood Services (NPNS)
• Northeast Coalition of Neighborhoods (NECN)
• Southeast Uplift Neighborhood Coalition (SEUL)
• Southwest Neighborhoods, Inc. (SWNI)
Nhiều khu phố và các nhóm cộng đồng đang tổ chức các sự kiện làm sạch. Xin hãy nói chuyện với
chính quyền thành phố địa phương hoặc hiệp hội khu phố của quý vị về việc tổ chức một sự kiện gần
nhà. Cư dân Portland có thể tìm thông tin về hiệp hội khu phố của quý vị từ Văn Phòng Cộng Đồng &
Cuộc Sống Công Dân Thành Phố Portland theo số 503-823-4519.
Tình nguyện viên dọn dẹp hoặc tìm hiểu về cách tổ chức khu phố của riêng bạn với SOLVE hoặc
Hands On Greater Portland.
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