فيما يتعلق بتوافر الصيغة  WICمعلومات للمشاركين في
ما هي الصيغ التي يمكنني شراؤها؟
نظرا السترجاع الصيغة  ،يمكن للمشاركين في
 WIC EBTالذين يتلقون الصيغة استخدام بطاقات ً Oregon WIC
.الخاصة بهم بشكل مؤقت لشراء خيارات بديلة محددة .انقر هنا لمشاهدة قائمة بدائل الصيغة المسموح بها

:الخاصة بك  WICإذا كنت بحاجة إلى شراء الصيغة باستخدام مزايا
في المتاجر .إذا كانت الصيغة المدرجة في مخصصاتك  Similacبدأنا مرة أخرى في رؤية تركيبات مسحوق
.لشرائها  eWICمتاحة  ،فيرجى استخدام بطاقة
إذا لم تتمكن من العثور على الصيغة المدرجة في مخصصاتك أو أي من الصيغ البديلة ،يرجى االتصال بك عيادة
.المحلية الستكشاف الخيارات WIC

•

•

األسئلة المتكررة
س :هل التركيبات المنزلية آمنة؟
ال .تنصح إدارة الغذاء والدواء األمريكية بشدة ليس تغذية األطفال A:
الرضع .يمكن أن تكون تركيبة تغذية الرضع منزلية الصنع مهددة للحياة
بسبب احتمالية التلوث وغياب أو عدم وجود كميات كافية من العناصر
.الغذائية الحيوية
المتوفرة حاليًا في المتاجر آمنة لالستخدام؟  Similacس :هل صيغ
ج :يجب أال تكون المنتجات التي تم سحبها متاحة للبيع .إذا كنت غير
متأكد  ،فاستخدم رقم الدفعة كما هو موضح أدناه للتحقق من المنتجات التي
.تم استرجاعها
س :ما هي المنتجات التي تم استدعاؤها؟
العديد من تركيبات مسحوق  Abbott Nutritionج :استدعت شركة
الرضع في فبراير . 2022وإليك كيفية معرفة ما إذا كان لديك أي من هذه
المنتجات
 Similac Recall:أدخل رقم التشغيل في موقع o
www.similacrecall.com
:تحتوي المنتجات المتأثرة على أرقام مجموعات تشتمل على الثالثة التالية
أول رقمين بين  22إلى  ، 37و ✓
 Z2أو  SHأو  K8يحتوي الكود الموجود على الحاوية على ✓
و،
تاريخ انتهاء الصالحية  04/01/2022أو ما بعده ✓

مثال على رقم الدفعة في الجزء
السفلي من العلبة

:إذا كانت الصيغة التي تم استدعاؤها
.يفعل ال استخدم الصيغة

•

:خيارات استبدالها أو استبدالها هي
.مباشرة على  Abbott 8540-986-800-1اتصل بشركة •
مؤقتًا على خيارات إضافية الستبدال الصيغة المسترجعة  ،والتي قد تشمل  ،على  WICتحقق مع متجرك .وافق
.سبيل المثال ال الحصر  ،نفس المنتج  ،و منتج بديألو رصيد المتجر أو استرداد نقدي

•

