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HÃY VẤT BỎ NHỮNG THUỐC MEN KHÔNG CÒN MUỐN NỮA TẠI ĐỊA ĐIỂM GẦN 

BẠN TRONG NGÀY NHẬN LẠI TOÀN QUỐC 
 
(Santa Ana, CA) _ Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) khuyến khích tất cả các thành viên của 
cộng đồng hãy vất bỏ các thuốc men theo toa bác sĩ mãn hạn, không còn dùng hay không muốn nữa 
vào “ Ngày Nhận Lại Toàn Quốc”, Thứ Bảy 30 tháng Tư, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại một số các 
địa điểm trên toàn Quận Cam. 
 
Bác Sĩ Veronica Kelley, Trưởng Nhóm Đặc Trách Y Tế Tâm Thần và Dịch Vụ Phục Hồi thuộc HCA phát 
biểu “ Đây là cơ hội lớn để các cá nhân dọn sạch tủ thuốc của họ và giúp bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc 
của những người thân yêu của họ. Thuốc do các viện bào chế cũng nguy hiểm như thuốc ngoài đường 
phố một khi sử dụng mà không có toa hay dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Nạn khủng hoảng về thuốc 
opioid hiện nay lan tràn trên cả nước và tham dự vào ngày đặc biệt này như Ngày Nhận Lại Toàn Quốc 
sẽ tạo một ảnh hưởng.” 
 
Chiến dịch này đã nói lên một vấn đề an toàn cho công chúng một cách quan trọng và vấn đề sức khỏe 
cộng đồng. Ngày Nhận Lại Toàn Quốc ủng hộ sự cam kết của chúng ta đối với sự an toàn và sức khỏe 
của cộng đồng địa phương chúng ta, khuyên khích công chúng vất bỏ đi những thuốc men không cần 
thiết trong nhà như một biện pháp ngăn cản sự lạm thuốc và nghiện opioid ngay từ đầu. 
 
Bác Sĩ Patricia DeMarco Centeno, Phó Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế của HCA, Giám Đốc Dịch Vụ Sức 
Khỏe Tâm Thần và Phục Hồi chia sẻ: “ Theo Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC) có hơn 60,000 trẻ em 
đã phải đưa vào Trung Tâm Cưu Cấp Khẩn Trương mỗi năm vì vô tình lạm dụng thuốc tại nhà. Vất bỏ 
các thuốc men không dùng hay mãn hạn có thể bảo vệ con em chúng ta tránh khỏi những tai nạn này 
bằng cách ngăn chận việc tiếp cận.” 
 
Ngày Nhận Lại Toàn Quốc sẽ giúp tạo sự chú ý đến vấn đề vẫn đang còn tiếp diễn và nhắc nhở cùng 
chung chúng ta có thể sẽ giữ được sự an toàn cho cộng đồng. Để tìm địa điểm nơi nhận các thuốc vất 
bỏ gần bạn, xin vào trang mạng của Drug Enforcement Administration tại www.DEATakeback.com hay 
gọi 1 (800) 882-9539. Dịch vụ vất bỏ thuốc hoàn toàn miễn phí và kín đáo. 
 
Muốn biết thêm những nỗ lực về việc ngăn ngừa sự lạm dụng thuốc men tại Quận Cam hay tìm các địa 
điểm vất bỏ địa phương an toàn có sẵn suốt năm, xin vào: www.ochealthinfo.com/adept. 
 
Để giúp giữ mọi người an toàn, các địa điểm Nhận Lại sẽ áp dụng những quy định và luật lệ COVID-19 
địa phương.  
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