
宜蘭縣政府勞工處 關心您

【TFDA】【TFDA】【TFDA】

Katakan Katakan Katakan 
TIDAK TIDAK TIDAK 

pada narkoba . pada narkoba . pada narkoba . 

★Pemakaian narkoba secara sembrono tidak saja melanggar ★Pemakaian narkoba secara sembrono tidak saja melanggar 

hukum, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan fisik dan hukum, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan fisik dan 

mental, membahayakan pekerjaan dan kehidupan Anda, mental, membahayakan pekerjaan dan kehidupan Anda, 

selain itu sulit dihentikan, mudah kehilangan kesadaran, dan selain itu sulit dihentikan, mudah kehilangan kesadaran, dan 

mempersulit tubuh Anda untuk pulih dari luka, dan juga mempersulit tubuh Anda untuk pulih dari luka, dan juga 

memiliki sifat berbahaya yang tersembunyi, yang akan memiliki sifat berbahaya yang tersembunyi, yang akan 

mengakibatkan kematian pada akhirnya. Anda sama sekali mengakibatkan kematian pada akhirnya. Anda sama sekali 

tidak boleh menyimpan atau menggunakan narkoba hanya  tidak boleh menyimpan atau menggunakan narkoba hanya  

untuk kesenangan sesaat, dan meremehkan obat terlarang untuk kesenangan sesaat, dan meremehkan obat terlarang 

tingkat 3 seperti: Ketamine, FM2, Nimetazepam.tingkat 3 seperti: Ketamine, FM2, Nimetazepam.

★Enam tips mencegah narkoba.★Enam tips mencegah narkoba.

1. Mempertahankan jam istirahat yang normal.1. Mempertahankan jam istirahat yang normal.

2. Sama sekali jangan mencoba narkoba.2. Sama sekali jangan mencoba narkoba.

3. Bina cara meredakan emosi yang benar.3. Bina cara meredakan emosi yang benar.

4. Jangan bergantung pada obat-obatan untuk menambah 4. Jangan bergantung pada obat-obatan untuk menambah 

emangat atau menurunkan berat badan.emangat atau menurunkan berat badan.

5. Jauhi tempat yang kompleks/rumit.5. Jauhi tempat yang kompleks/rumit.

6. Jangan menerima minuman atau rokok dari orang yang tidak 6. Jangan menerima minuman atau rokok dari orang yang tidak 

dikenal.dikenal.

★Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah menetapkan ★Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah menetapkan 

organisasi pusat rehabilitasi, mengurus pelayanan klinik organisasi pusat rehabilitasi, mengurus pelayanan klinik 

rehabilitasi, unit gawat darurat dan opname, selain itu rehabilitasi, unit gawat darurat dan opname, selain itu 

terdapat juga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang terdapat juga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang 

menyediakan konsultasi serta bimbingan penghentian menyediakan konsultasi serta bimbingan penghentian 

penggunaan obat terlarang, dapat menghubungi saluran penggunaan obat terlarang, dapat menghubungi saluran 

bebas pulsa 0800-770-885/1955.bebas pulsa 0800-770-885/1955.

★Untuk meresponi hari penentangan obat terlarang ★Untuk meresponi hari penentangan obat terlarang 

internasional dari PBB, Taiwan membentuk kegerakan internasional dari PBB, Taiwan membentuk kegerakan 

“Echinacea Campaign”? Mengundang Anda untuk “Echinacea Campaign”? Mengundang Anda untuk 

memerpluas kegerakan ini.memerpluas kegerakan ini.

★Selama bekerja di Taiwan, Anda dilarang untuk memproduksi, ★Selama bekerja di Taiwan, Anda dilarang untuk memproduksi, 

mengedarkan, menjual, memberikan, menggunakan atau mengedarkan, menjual, memberikan, menggunakan atau 

memiliki obat terlarang seperti opium, morfin, kokain, memiliki obat terlarang seperti opium, morfin, kokain, 

mariyuana dan amphetamine, dan obat obatan terlarang mariyuana dan amphetamine, dan obat obatan terlarang 

lainnya bila didapati akan dikenakan hukuman, melewati lainnya bila didapati akan dikenakan hukuman, melewati 

keputusan dari MOL, akan diputus kontrak-kerjakan dan keputusan dari MOL, akan diputus kontrak-kerjakan dan 

diperintahkan untuk keluar negeri, serta tidak dapat kembali diperintahkan untuk keluar negeri, serta tidak dapat kembali 

bekerja di Taiwan.bekerja di Taiwan.

★Pemakaian narkoba secara sembrono tidak saja melanggar 

hukum, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan fisik dan 

mental, membahayakan pekerjaan dan kehidupan Anda, 

selain itu sulit dihentikan, mudah kehilangan kesadaran, dan 

mempersulit tubuh Anda untuk pulih dari luka, dan juga 

memiliki sifat berbahaya yang tersembunyi, yang akan 

mengakibatkan kematian pada akhirnya. Anda sama sekali 

tidak boleh menyimpan atau menggunakan narkoba hanya  

untuk kesenangan sesaat, dan meremehkan obat terlarang 

tingkat 3 seperti: Ketamine, FM2, Nimetazepam.

★Enam tips mencegah narkoba.

1. Mempertahankan jam istirahat yang normal.

2. Sama sekali jangan mencoba narkoba.

3. Bina cara meredakan emosi yang benar.

4. Jangan bergantung pada obat-obatan untuk menambah 

emangat atau menurunkan berat badan.

5. Jauhi tempat yang kompleks/rumit.

6. Jangan menerima minuman atau rokok dari orang yang tidak 

dikenal.

★Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah menetapkan 

organisasi pusat rehabilitasi, mengurus pelayanan klinik 

rehabilitasi, unit gawat darurat dan opname, selain itu 

terdapat juga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang 

menyediakan konsultasi serta bimbingan penghentian 

penggunaan obat terlarang, dapat menghubungi saluran 

bebas pulsa 0800-770-885/1955.

★Untuk meresponi hari penentangan obat terlarang 

internasional dari PBB, Taiwan membentuk kegerakan 

“Echinacea Campaign”? Mengundang Anda untuk 

memerpluas kegerakan ini.

★Selama bekerja di Taiwan, Anda dilarang untuk memproduksi, 

mengedarkan, menjual, memberikan, menggunakan atau 

memiliki obat terlarang seperti opium, morfin, kokain, 

mariyuana dan amphetamine, dan obat obatan terlarang 

lainnya bila didapati akan dikenakan hukuman, melewati 

keputusan dari MOL, akan diputus kontrak-kerjakan dan 

diperintahkan untuk keluar negeri, serta tidak dapat kembali 

bekerja di Taiwan.

Katakan TIDAK pada narkoba . 
【TFDA】




