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Pharmaceuticals
Vị trí của Các thùng thu gom rác ở San José
Không xả thuốc chưa sử dụng hoặc đã hết hạn xuống toilet, cống,
hoặc bỏ chúng vào trong rác. Tìm thùng thu gom rác miễn phí gần
bạn.
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Kaiser: 260 International Circle
Friendly Pharmacy One: 485 Lewis Rd #D
Senter Pharmacy: 2643 Senter Rd #A
Evergreen Pharmacy: 2365 Quimby Rd #150
Evergreen Pharmacy: 2690 S White Rd.
Medex Pharmacy: 405 E Santa Clara St.
Bascom Pharmacy: 105 N Bascom Ave #101
Savco Pharmacy 455 O'Connor Drive #190
Santa Clara Co. Sheriff's Office: 55 West Younger Ave
NEMS Lundy Pharmacy: 1870 Lundy Ave
iCare Pharmacy: 1727 Berryessa Rd
Alum Rock Pharmacy: 1855 Alum Rock Ave #A
Los Alamitos Pharmacy: 115 North Jackson Ave #130
Jackson Medical Pharmacy: 266 N Jackson Ave #8
Kings Pharmacy: 2323 Montpelier Dr
Creekside Pharmacy: 1863 Alum Rock Ave #A

Tìm thùng thu gom rác miễn phí gần bạn.

Vấn đề
Khi thuốc, hoặc các dược phẩm hết hạn hoặc không sử dụng bị vứt xuống cống hoặc xả xuống toilet,
chúng sẽ chạy theo hệ thống thoát nước đến Nhà máy Xử lý Nước thải của vùng San José-Santa Clara
(Nhà máy). Nhà máy không được thiết kế để tiêu hủy tất cả các hợp chất dược phẩm, vì vậy dư lượng
còn lại có thể chảy qua Nhà máy và được thải ra Vịnh.
Mối lo chính hiện nay về việc xuất hiện thuốc ở các vùng nước bề mặt là gây trở ngại cho sự phát triển
và tái sản xuất các động vật thủy sinh như cá và ếch, và gia tăng tình trạng kháng kháng sinh ở con
người.
Tất cả các loại thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc chống suy nhược, và các hooc môn và thuốc không
kê đơn, các chất khử trùng, và thuốc thú y được coi là dược phẩm.

Các nguồn
•

•

Đừng vội xả nước.- California Product Stewardship Council
Khám phá Chương trình Eco-Home – Baywise

