HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC CALIFORNIA
Đường Dây Nóng Về Chất Độc: 1-800-222-1222

Giới Thiệu Về Hệ Thống Kiểm Soát Chất Độc California

Chúng tôi là trung tâm chống độc được chỉ định và công nhận của bang California về tư vấn và điều trị
nhiễm độc. Hãy gọi Đường Dây Nóng Về Chất Độc của chúng tôi theo số điện thoại miễn phí
1-800-222-1222. Đội ngũ chuyên gia chống độc của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Chất độc
là gì?
Chất độc là một
dược chất có hại
cho sức khoẻ
nếu quý vị chạm,
nếm, hít hay nuốt
phải. Nhiễm độc là nguyên nhân gây
tử vong liên quan đến chấn thương
hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Tại sao
lại gọi
Đường
Dây Nóng
Về Chất
Độc?
Đường Dây Nóng Về Chất độc,
1-800-222-1222, là số điện thoại
miễn phí cung cấp trợ giúp và tư
vấn điều trị liên quan đến chất độc.
Số điện thoại này luôn mở cho công
chúng 24 tiếng một ngày, bảy ngày
một tuần và 365 ngày một năm. Dịch
vụ dịch thuật có sẵn với trên 200
ngôn ngữ. Chúng tôi cũng cung cấp
các dịch vụ tư vấn điều trị cho nhân
viên y tế qua số điện thoại được chỉ
định cho các chuyên gia y tế.

Khi nào nên
gọi đến Đường
Dây Nóng Về
Chất Độc
• Nếu quý vị có câu hỏi liên
quan đến chất độc.

Đường Dây Nóng Về
Chất Độc có thể giúp
gì cho quý vị?

• Nếu quý vị hay ai đó chạm,
nếm, hít hay nuốt phải vật
gì đó có thể gây hại.

Các chuyên gia chống độc của chúng
tôi sẵn sàng giúp đỡ và trả lời các câu
hỏi hay quan ngại về chất độc theo số
1-800-222-1222.
• Nhanh: Nhân viên của chúng tôi sẽ trả
lời cuộc gọi của quý vị ngay lập tức.
• Miễn phí: Cuộc gọi không tính phí.
Quý vị có thể gọi bao nhiêu lần tuỳ ý
nếu cần.
• Chuyên gia: Quý vị sẽ được một
người thật giúp đỡ. Nhân viên trả lời
điện thoại là dược sĩ, y tá, bác sĩ và
bác sĩ chuyên khoa có kiến thức về
thông tin chất độc.
• Riêng tư: Chúng tôi không chia sẻ
thông tin cá nhân của quý vị với bất
kỳ ai. Chúng tôi sẽ hỏi tên và số điện
thoại của quý vị để có thể gọi lại,
đảm bảo quý vị vẫn ổn.

Gọi 911 nếu có người gặp
các triệu chứng đe doạ
đến tính mạng như khó
thở, bất tỉnh hay run rẩy
mất kiểm soát.

trợ giúp nhanh chóng, mi ễn
phí từ chuyên gia

KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC CALIFORNIA

Truy cập calpoison.org
để tìm hiểu thêm và yêu cầu
các tài liệu miễn phí.

@calpoison
@poisoninfo

Gửi tin TIPS đến 20121 để nhận
các thông tin về an toàn chất độc
bằng tiếng Anh. Gửi tin PUNTOS để
nhận thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đừng Đoán.
Hãy Chắc Chắn.
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