10 Cách Hàng Đầu Phòng Chống Nhiễm Độc Tại Nhà
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC CALIFORNIA

1. Xin hãy lưu số miễn phí Đường Dây

Nóng Về Chất Độc, 1-800-222-1222, vào
tất cả điện thoại—Dịch vụ này nhanh
chóng, miễn phí và bảo mật.

2. Giữ tất cả các sản phẩm chăm sóc

cá nhân và hộ gia đình trong hộp đựng
ban đầu’.

3. Khoá tất cả chất chùi rửa gia dụng lại,
để xa khỏi tầm mắt và tầm tay trẻ nhỏ.

4. Lắp đặt hê thống báo khói và cảnh báo

Carbon monoxide (CO) trong nhà và kiểm
tra hoạt động của hệ thống 6 tháng một lần.

5. Để cây trồng trong nhà tránh xa tầm tay
trẻ nhỏ và nhận biết tên của từng loại cây
để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

6. Không bao giờ được gọi thuốc là “kẹo”—

trẻ nhỏ có thể nhầm thuốc, bao gồm cả
vitamin và thực phẩm chức năng, thành kẹo.

7. Không uống thuốc ngay trước mặt trẻ
nhỏ—trẻ nhỏ thường thích bắt chước
người lớn.

8. Xử lý thuốc không sử dụng, không cần

hoặc quá hạn một cách an toàn bằng cách
tham gia vào các chương trình trả lại thuốc
hoặc bỏ thuốc vào các thùng thu gom phù
hợp.

9. Cất ví và túi tránh xa tầm tay trẻ nhỏ để

tránh việc sử dụng sai các sản phẩm có
khả năng chứa độc tố như thuốc, mỹ phẩm
và nước rửa tay.

10. Giám sát trẻ nhỏ khi xung quanh có

các món đồ sử dụng pin nút áo có hình
dạng tròn nhỏ thường được dùng cho đồ
chơi, điều khiển từ xa và bưu thiếp. Gọi
911 ngay lập tức nếu trẻ nhỏ nuốt phải pin
nút áo.

Gọi cho Kiểm Soát Chất Độc California
theo số 1-800-222-1222, nếu quý vị
hoặc ai đó chạm, nếm, hít hay nuốt
phải vật gì đó có thể gây hại.
Truy cập calpoison.org để tìm hiểu thêm
và yêu cầu các tài liệu miễn phí.
@calpoison
@poisoninfo
Gửi tin nhắn TIPS đến 20121 để nhận các
	 thông tin về an toàn chất độc bằng tiếng
Anh. Gửi tin nhắn PUNTOS để nhận thông
tin bằng tiếng Tây Ban Nha.

trợ giúp nhanh chóng, mi ễn
phí từ chuyên gia
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Đừng Đoán.
Hãy Chắc Chắn.
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