
���������������������

�������������������������������������������

����
����������������������������

������
����������������������������

���������������������������������
��������������������������������������
����������

�����������������������������������
�����������������������������������������

� �������������������������
� �������������������������������
� �����������������
� ���������������������������������

����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������

�����������������������������������
������������������������

��������������������������

�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������

Add Council logo and contact details

Community Sharps (Poster) : English

2005 : #264 : HCIS - CSAHS & SEH

�Nhím Spike� c�a BD ���c dùng v�i s� ��ng ý c�a Becton, Dickinson Pty Ltd. BD©2004 

Community Sharps (Poster) : English

2005 : #264 : HCIS - CSAHS & SEH

Hãy là ng��i
C�C K� C�N TH�N v� V�N �� AN TOÀN ��i v�i
các V�T NH�N trong C�NG ��NG
Khi ph�i ��ng t�i t�t c� v�t nh�n �ã ���c dùng r�i, nh� �ng chích, kim và l��i trích 

NH�NG �I�U NÊN LÀM 
khi v�t b� nh�ng v�t nh�n:
NÊN b� nh�ng v�t nh�n do công chúng 
dùng vào m�t h�p ��ng v�t nh�n ho�c
m�t lo�i h�p thích h�p khác. 
CH� NÊN v�t nh�ng h�p ��ng này t�i
nh�ng ��a �i�m cho v�t các v�t nh�n do 
công chúng dùng mà thôi, nh�:
� Các c�a hi�u d��c ph�m có tham d�

k� ho�ch này 
� Các thùng dành riêng �� v�t nh�ng

v�t nh�n này 
� Các b�nh vi�n công 
� Các ��a �i�m có ch��ng trình trao ��i

kim và �ng chích 

NH�NG �I�U KHÔNG NÊN 
LÀM khi v�t b� nh�ng v�t
nh�n:
KHÔNG �� nh�ng h�p ��ng � ch� tr�
em có th� vói t�i
KHÔNG b� quá ��y vô nh�ng h�p ��ng
KHÔNG v�t nh�ng h�p ��ng vào thùng 
rác do H�i ��ng Thành Ph� cung c�p
ho�c nh�ng thùng �� tái sinh /tái x� d�ng
vì có nhi�u r�i ro gây th��ng tích cho các 
nhân viên. 

Liên l�c v�i H�i ��ng Thành Phô � c�a quý v� �� bi�t thêm 
chi ti�t v� nh�ng h�p ��ng thích h�p, và ��a �i�m �� v�t b�
nh�ng v�t nh�n do công chúng dùng trong vùng quý v� �.
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