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គន្លឹះសម្រាប់ការប ឹះបោលថ្ន ាំរបស់អ្នកបោយសុវត្ថិភាព  

អ្ង្គការ Neighborhood Health Plan បៅរដ្ឋ  Rhode Island ានបាំណង្ចង់្រកាសុវត្ថ ិភាពជូនអ្នក ម្រគួសារ មិត្តភក័ត ិ និង្សត្វចិញ្ច លម

របស់អ្នក! 

 

ការប ឹះបោលថ្ន ាំដដ្លមិនម្រត្ូវការ មិនបម្របើ ឬផតុ្កាំណត្ប់ោយសវុត្ថ ិភាព៖ 

 នលឿន ងាយស្រួល និងមិនបនចេញន ម្ ោះ 

 ស្តូវន វ្ ើឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចន វ្ ើនៅបាន។ 

 បងាា រការនស្បើនលើរែូរថ្ន ាំ 

 ការពារកុមារ និងរតវចិចេ ឹមពីថ្ន ាំដែលបងានស្រោះថ្ន ក់  

 

បម្របើម្រ ស់ជបម្រមើសដដ្លងាយម្រសួលបាំផតុ្សម្រាប់អ្នក!  

1.  ទីតាំង្ដកច្ចនសាំរាមរបស់សហគមន៍៖  

 មន្ោបាយែ៏លអ បាំផុតកន ុងការនបាោះនោលនោយរុវតថ ិភាពនូវថ្ន ាំដែលមិនស្តូវការ មិននស្បើ 

ឬផុតកាំណត់គឺស្តូវទមាា ក់វានោលនៅទីតាាំងដកថ្ចនរាំរាមនៅជិតអនក។ មានទីតាាំងមួយនៅជិតអនកនៅ៖  

   
   

 អនកក៏អាចដរវ ងរកតាមអនឡាញរស្មាប់ទីតាាំងកន ុងមូលោា ន៖   

 ចូលនៅកាន់ <  https:// apps2.deadiversion.usdoj.gov/ pubdispsearch/spring/ main?execution=e2s1> 

 

2.  សាំបុម្រត្៖  

 នផញើថ្ន ាំដែលមិននស្បើនៅឲ្យឱ្រងស្ថថ ន និងទីតាាំងនផេងនទៀតដែលនស្បើកចេប់ដែលអាចរកបាននៅឱ្រងស្ថថ ន 

ឬទីតាាំងដែលមានការអនុញ្ញា ត។ ដរវ ងយល់បដនថមតាមអនឡាញនៅនគហទាំព័រ <www.deatakeback.com>។ 

 

3. បៅផទឹះ៖ 

 ស្បរិននបើមិនមានទីតាាំងដកថ្ចនរាំរាម រូមអានស្ថា កនៅនលើថ្ន ាំនីមួយៗរបរ់អនក។  

 ស្បរិននបើស្ថា កមានបិទនរចកត ីដណនាំរដ ីពីការនបាោះនោលពិនររ រូមអនុវតតតាមនរចកត ីដណនាំទាំងននោះ។  

 នោយស្ថរដតថ្ន ាំមួយចាំនួនអាចបងានស្រោះថ្ន ក់ែល់អនកែថ្ទ 

ថ្ន ាំទ ាំងននោះមានបិទនរចកត ីដណនាំអាំពីការនបាោះនោលកន ុងឡាប ូ  ឬបងគន់នៅនពលដែលដលងស្តូវការ។ 

 ពិនិតយនមើលស្ថា ករញ្ញា  ឬខិតតប័ណណ ព័ត៌មានអនកជាំងឺជាមួយនឹងថ្ន ាំរបរ់អនក ឬពិនិតយនមើល បចជ ីន ម្ ោះ

ថ្ន ាំ របរ់រែាបាលចាំណីអាហារ និងឱ្រងរហរែាអានមរកិ (FDA) ដែលបានដណនាំរស្មាប់ការនបាោះនោល

នោយោក់នោលកន ុងបងគន់នៅនពលមិនមានជនស្មើរដកថ្ចនរាំរាម៖ www.fda.gov/drugs/safe-

disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know 

  

http://www.deatakeback.com/
https://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know
https://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know
http://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know
http://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know
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 រូមោាំថ្ មិនស្តូវោក់ថ្ន ាំរបរ់អនកនោលកន ុងបងគន់នទ លុោះស្តាដតវាមានបចជ ីោក់ថ្ន ាំនោលកន ុងបងគន់។ ស្បរិននបើ

មិនមានស្ថា កដែលមានបិទនរចកត ីដណនាំរដ ីពីការនបាោះនោលពិនររនទ អនកអាចនបាោះនោលថ្ន ាំរបរ់អនកកន ុង្ុង

រាំរាមកន ុងផទោះ នោយអនុវតតតាមជាំហានទាំងននោះ៖  

 យកថ្ន ាំនចញពីរមបក នហើយលាយវាជាមួយកាកកានហវ ដែលនស្បើរចួ ែី ឬខាច់រស្មាប់ឆាម ។ 

 ោក់លាយននោះនៅកន ុងរមាា របិទជិត ែូចជាងង់បិទជិត ឬស្កឡដែលមានគស្មបបិទ។  

 នបាោះនោលងង់ ឬរមាា របិទជិតកន ុង្ុងរាំរាមកន ុងផទោះរបរ់អនក។ 

 លុបព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល នួរបរ់អនកនចញពីរមបកស្បអប់ថ្ន ាំ។ នបាោះនោលវាកន ុង្ុងរាំរាមកន ុងផទោះរបរ់អនក 

ឬ្ុងរាំរាមដកថ្ចននឡើងវញិ។ 

 

ចាំប ឹះព័ត្៌ានបដនថម សូមចូលបៅកាន់៖  

 <www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines> 

 <www.hhs.gov/opioids/prevention/safelydispose-drugs/index.html> 

 

អងគការ Neighborhood នៅទីននោះនែើមបីអនក! 

Medicaid Plans: 1-800-459-6019 (TTY 711) 

Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan): 1-844-812-6896 (TTY 711) 

Commercial Plans: 1-855-321-9244 (TTY 711) 
www.nhpri.org 

  

http://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines
http://www.hhs.gov/opioids/prevention/safelydispose-drugs/index.html
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Neighborhood Health Plan of Rhode Island is a health plan that contracts with both Medicare and Rhode 

Island Medicaid to provide benefits of both programs to enrollees. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 

Member Services at 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday – Friday; 8 am to 12 pm on 

Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to leave a message. Your call  

will be returned within the next business day. The call is free. 

ATENCIÓN: Si usted habla Español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están 

disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de 

lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los Sábados. En las tardes de los Sábados, domingos y feriados, se le pedirá 

que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita.  

ATENÇÃO: Se fala português, estão disponíveis serviços de assistência linguística gratuitamente. Ligue para 

os Serviços dos Membros através do número 1-844-812-6896 (TTY 711), das 8h às 20h, de segunda a sexta-

feira; e das 8h às 12h, ao sábado, domingos e feriados. Nas tardes de sábado, domingos e feriados, pode ser 

convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvida no dia útil seguinte. A chamada é 

gratuita. 

រូមយកចិតតទុកោក់៖ ស្បរិននបើអនកនិយាយភាស្ថដខមរ មាននរវាកមមជាំនួយដផនកភាស្ថ

នោយមិនគិតថ្ងារស្មាប់អនក។ រូមទូររ័ពទនៅនរវារមាជិកតាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 (TTY 711) 

ោប់ពីនមា៉ោ ង 8 ស្ពឹកែល់ 8 យប់ថ្ងៃចនទ  - រុស្ក នមា៉ោ ង 8 ស្ពឹកែល់ 12 យប់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅនរៀងរាល់រនរៀលថ្ងៃនៅរ៍ 

ថ្ងៃអាទិតយ និងថ្ងៃឈប់រស្មាក អនកអាចស្តូវបាននរន ើរុាំឱ្យទុកស្ថរ។ 

ការនៅរបរ់អនកនឹងស្តូវបាននគនៅស្តឡប់មក វញិកន ុងថ្ងៃន វ្ ើការបនទ ប់។ ការទូររ័ពទគឺតតគិតថ្ងា។ 

 

 

 

 

 

 

 


