
GỌI ĐẾN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC
Ngộ độc có thể xảy ra cho bất cứ ai ở bất kỳ độ tuổi nào. Trung tâm kiểm 
soát chất độc dành cho tất cả mọi người, không chỉ trẻ nhỏ. Trên thực tế, cứ 
8 giây lại có người cần trợ giúp của một trung tâm kiểm soát chất độc. May 
mắn là việc gọi đến trung tâm kiểm soát chất độc rất nhanh chóng, miễn 
phí và bảo mật.

Tiết kiệm thời gian 
và tiền bạc
Các chuyên gia về chất độc có 
thể giúp giải quyết nhiều vấn đề 
ngay qua điện thoại. Việc này có 
thể giúp quý vị không cần đến 
gặp bác sĩ hay đến bệnh viện.

Các bác sĩ y khoa cũng có thể gọi cho trung 
tâm kiểm soát chất độc
Các nhà cung cấp dịch vụ y tế gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc để 
được hỗ trợ trong việc điều trị cho những bệnh nhân bị ngộ độc.
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ĐỪNG TRA TRÊN INTERNET.  
HÃY GỌI ĐIỆN THOẠI

TRỢ GIÚP MIỄN PHÍ VÀ NHANH 
CHÓNG CỦA CHUYÊN GIA 

24 GIỜ/NGÀY, 7 NGÀY/TUẦN.

1-800-222-1222

Trung Tâm Kiểm Soát Chất Độc Utah cung 
cấp lời khuyên điều trị ngay lập tức cho 
các trường hợp ngộ độc khẩn cấp. Nguồn 
lực dược sĩ, y tá và bác sĩ y tế luôn sẵn sàng 
phục vụ 24 giờ một ngày cho mọi người ở 
mọi lứa tuổi. Tất cả dịch vụ đều miễn phí và 
bảo mật, đồng thời trợ giúp được cung cấp 
bằng hơn 150 ngôn ngữ.

Trợ giúp miễn phí và nhanh  
chóng của chuyên gia.

24 giờ/ngày. 7 ngày/tuần

Trung Tâm Kiểm Soát Chất Độc Utah



HIỂU RÕ NGUY CƠ
Hầu hết mọi thứ đều có thể gây nhiễm độc nếu sử 
dụng sai cách, sai liều lượng hoặc sai người. Uống 
nhầm thuốc hoặc uống thuốc của người khác, pha 
chất tẩy rửa hoặc uống quá nhiều rượu cũng có thể 
dẫn đến ngộ độc.

LỜI KHUYÊN GIÚP PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC
Nếu quý vị nghĩ ai đó bị ngộ độc, hãy gọi đến số 
1-800-222-1222 ngay lập tức. Một người bị ngộ độc 
không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay các triệu chứng. 

Đảm bảo an toàn trong nhà
•  Lưu số 1-800-222-1222 trong điện thoại di động của 

quý vị làm số liên lạc kiểm soát chất độc. Dán số này 
trên tủ lạnh hoặc gần số điện thoại nhà riêng và văn 
phòng đề phòng trường hợp ngộ độc khẩn cấp.

•  Bảo quản thuốc và các sản phẩm gia dụng trong 
hộp đựng ban đầu tránh xa thực phẩm.

•  Luôn đọc nhãn trên sản phẩm hoặc thuốc và làm 
theo hướng dẫn để đảm bảo sử dụng an toàn.

•  Lắp thiết bị cảnh báo mức carbon monoxide trong 
nhà quý vị. Thường xuyên thay pin và đảm bảo thiết 
bị hoạt động bình thường.

Trông chừng trẻ em
•  Bảo quản các sản phẩm gia dụng và thuốc men ở 

những nơi trẻ không nhìn thấy hoặc với tới.
•  Sử dụng bao bì hạn chế trẻ em. Nhưng hãy nhớ rằng, 

không có thứ gì là hoàn toàn an toàn với trẻ em!
• Tuyệt đối không gọi thuốc là “kẹo”.
•  Chất độc có thể trông giống như đồ ăn hay đồ uống. 

Hãy dạy trẻ hỏi người lớn trước khi nếm bất cứ thứ gì. 
•  Nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên về sự nguy 

hiểm của việc sử dụng ma túy hoặc các sản phẩm 
khác để “phê” hay chỉ là tham gia một trò thử thách.

SƠ CỨU KHI NGỘ ĐỘC 
Nếu một người ngừng thở, gục xuống hoặc lên cơn co 
giật, hãy gọi 911 ngay lập tức.

Trong tất cả các trường hợp sau, hãy gọi cho trung tâm 
kiểm soát chất độc của quý vị theo số 1-800-222-1222

Chất độc dính vào mắt  
Rửa mắt dưới vòi nước chảy 
và gọi cho trung tâm kiểm 
soát chất độc.

Chất độc dính lên da 
Cởi bỏ quần áo có dính chất 
độc. Rửa phần da dưới vòi 
nước chảy và gọi cho trung 
tâm kiểm soát chất độc.

Hít phải chất độc 
Đến nơi có không khí trong 
lành ngay lập tức và gọi cho 
trung tâm kiểm soát chất độc.

Nuốt phải chất độc  
Đừng thử các biện pháp 
điều trị tại nhà hoặc tìm 
cách khiến người đó nôn ra. 
Hãy gọi cho trung tâm kiểm 
soát chất độc trước.

Thuốc (kê toa, không kê 
toa, thảo dược)

Chất Độc Tiềm Ẩn

Các thuốc khác

Các sản phẩm gia dụng chăm 
sóc cá nhân, dọn dẹp, làm 
vườn và bảo dưỡng ô tô

Vết cắn và vết đốt

Nấm và thực vật

Khói và khí

HÃY GỌI ĐẾN SỐ 1-800-222-1222 KHI CÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ NGỘ ĐỘC VÀ CÓ THẮC MẮC VỀ CHẤT ĐỘC


