
 

THUỐC NALOXONE/NARCAN TOÀN THÀNH PHỐ & LỊCH TRÌNH CUNG CẤP 
VẬT TƯ Y TẾ GIẢM ĐAU 
San Francisco, CA  /  Ngày cập nhật: 08.03.22 
Địa điểm Vị trí Giờ Dịch vụ (Xem chú thích 

bên dưới) 

Quỹ Bayview Hunters 
Point 

1625 Carroll Ave. tại 
Đường số ba kế bên KC 
Jones Playground 

Thứ 2 - Thứ 6, 6 giờ sáng - 2 
giờ chiều 
Thứ 7 - CN, 7 giờ sáng - 11 
giờ sáng 

 

Nhà Khách sạn, Trung 
tâm Tự Hỗ trợ Tenderloin 

146 Leavenworth, giữa 
Golden Gate & Turk 

Thứ 2 - Thứ 6, 7 giờ sáng - 7 
giờ tối  

Nhà Khách sạn, Trung 
tâm Tự Hỗ trợ Đường số 
6 

169 Đường số 6, giữa 
Minna & Howard 

Thứ 2 - Thứ 6, 9 giờ sáng - 
10 giờ chiều  

Phòng khám Sức khoẻ Đô 
thị Tom Waddell 

230 Golden Gate, giữa 
Hyde & Leavenworth 

Thứ 2 - Thứ 6, 8 giờ sáng - 5 
giờ chiều  

Dịch vụ Giảm bớt Tổn hại 
Glide Harm 

330 Ellis, giữa Jones & 
Taylor, về phía Taylor của 
tòa nhà! 

Thứ 2 - Thứ 6, 9 giờ sáng - 1 
giờ chiều 
*Tạm dừng cung cấp dịch vụ 
vào thứ 4* 

 

Trung tâm Sức khoẻ 
Cộng đồng San Francisco 

730 Polk (giữa Ellis & 
Eddy), Tầng 4 

Thứ 2 - Thứ 6, 9 giờ 30 sáng 
- 4 giờ 30 chiều, nghỉ trưa từ 
12 giờ trưa - 1 giờ chiều  

Trung tâm Giảm bớt Tổn 
hại Đường số 6, Quỹ SF 
AIDS 

Địa điểm tạm thời:  
Xe tải di động, giữa 
Đường số 7 & 8.  

Thứ 3-Thứ 6: 11 giờ sáng - 3 
giờ chiều 

 

Liên hiệp Người sử dụng 
Ma tuý San Francisco 

170 Turk St., giữa Jones 
& Taylor 

Tạm dừng cho đến khi có 
thông báo mới.  

 

Liên minh Thanh thiếu 
niên Vô gia cư 

558 Clayton @ Haight Thứ 2 + Thứ 4 + Thứ 6, 5 giờ 
30 chiều - 7 giờ 30 tối  

 

St. James Infirmary Polk (730 Polk, giữa Ellis 
& Eddy) trên tầng 1  
Eddy (234 Eddy, giữa 
Jones & Taylor) 

Thứ 3, 5 giờ 30 chiều - 7 giờ 
30 tối trong hoặc gần Willow 
Alley  
Thứ 5, 1-4 giờ chiều Phòng 
khám Sunflower @ Trung 
tâm Hope 
Thứ 6, 6 giờ tối - 8 giờ tối tại 
Eddy 

 

 
Chú thích:  



 

Narcan Vật dụng y tế 
an toàn hơn 
khi sử dụng 

Dịch vụ dành 
cho bệnh nhân 

vãng lai 

Dịch vụ dành 
cho bệnh nhân 
được giới thiệu 

Vật dụng y tế 
vệ sinh 

Dành cho 
khách vãng lai 

Có yêu cầu 
kiểm tra thân 

nhiệt 

 
 
ĐỊA ĐIỂM DI ĐỘNG + NGOÀI KHU VỰC TRÊN :: Tiếp cận dịch vụ của 
Narcan 
San Francisco, CA  /  Ngày cập nhật: 07.18.22 
 
SF AIDS Foundation: Vật tư y tế giảm đau & Narcan — hãy tìm chiếc xe tải lớn màu trắng! 
• Narcan • Vật dụng y tế an toàn hơn khi sử dụng • Được giới thiệu 
 

Thứ 2 hàng tuần Thứ 3 hàng tuần Thứ 4 hàng tuần Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 hàng tuần 

4 giờ chiều - 6 giờ 
chiều 

6 giờ chiều - 8 giờ 
chiều 

6 giờ chiều - 8 giờ 
chiều 

7 giờ chiều - 9 giờ 
chiều 

7 giờ chiều - 9 giờ 
chiều 

BAYVIEW 
Innes Ave,  

giữa 3rd & Phelps 

BUBOCE 
Duboce Ave, trong 
làn xe đạp phía sau 

Safeway 

MISSION 
Weise Alley @ 

16th, giữa Julian & 
Mission 

POLK GULCH 
Hemlock Alley @ 

Van Ness 

MISSION 
Mission & 16th, ở 
góc đi bộ đối diện 

BART 

 
 
Các địa điểm di động của Trung tâm trị liệu giảm đau 
• Narcan • Tư vấn/ Trị liệu giảm đau 
 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

11 giờ sáng - 1 giờ chiều 1 giờ chiều - 3 giờ 30 chiều  11 giờ sáng - 12 giờ 30 trưa  

Đậu tại 58 Columbia Sq., 
giữa đường số 6 & 7 

Eddy & Larkin trong khu TL MLK Jr. Park trong khu Bayview, 
tại Armstrong giữa đường số 3 & 

Keith 

2 giờ 30 chiều - 5 giờ chiều   

Mission tại 15th & Julian   

 
Đối với nhà cung cấp dịch vụ hoặc thành viên cộng đồng thường không tiếp cận các chương trình 
giảm đau tại cơ sở: Các chương trình được liệt kê trên lịch trình này được tài trợ nhằm phục vụ những đối 
tượng thuộc khu vực có sự chênh lệch về dịch vụ y tế và bị hạn chế hoặc không thể tiếp cận nguồn lực. Để 
dành vật tư y tế, nguồn lực và thời gian của nhân viên cho các cộng động dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, 
chúng tôi đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ và thành viên cộng đồng muốn có bộ kit Narcan miễn phí loại xịt 
mũi hoặc tư vấn, hãy đến: 

 
CBHS Pharmacy 

1380 Howard @ Đường số 10 



 

Thứ 2 - Thứ 6, 9 giờ sáng - 6 giờ 30 tối 
Thứ 7 - CN, 9 giờ sáng - 3 giờ 30 chiều  

 

 
Đối với các tổ chức và các nhóm đang cần đào tạo về ngăn chặn tình trạng dùng quá liều 
và thuốc naloxone/Narcan, hãy điền thông tin vào mẫu sau: 
https://bit.ly/2022dopetrainings 
 
Đối với các tổ chức hoặc các nhóm cần nhiều thuốc naloxone/Narcan hơn cho cơ sở của 
mình, hoặc hỏi thông tin về cách phân phối thuốc naloxone/Narcan đến cộng đồng mà họ 
phục vụ, vui lòng liên hệ với Andrea Figueroa, Quản Lý Dự Án DOPE tại địa chỉ email 
figueroa@harmreduction.org. 


