
Một số sản phẩm có thể đặc biệt có hại 
khi bị sử dụng sai cách hoặc nhầm người. 
Hãy luôn cất giữ những vật phẩm sau ở 
nơi có khóa: 
 thuốc (thuốc kê toa & không kê toa)
 vitamin, thảo dược & thực phẩm

chức năng
 thuốc thú y
 cồn
 thuốc lá/sản phẩm thuốc lá
 thuốc lá điện tử/dụng cụ vape &

tinh dầu cho thuốc lá điện tử
 sản phẩm cần sa/cần sa y tế (ăn

được, cỏ khô, v.v.)
 mọi loại thuốc khác, cả hợp pháp và

lậu

Nhà Bếp 
 thuốc
 dung dịch vệ sinh cống
 nước giặt & thuốc tẩy
 sơn bóng đồ gỗ
 xà phòng dạng bột, dung dịch &

dạng viên
 bột chùi rửa & dung dịch rửa
 cước chà nồi bằng kim loại
 amoniac
 chất tẩy lò nướng
 dung dịch tẩy gỉ sét
 chất tẩy thảm & vải bọc
 dung dịch sát khuẩn tay
 khăn lau khử trùng

Khu Giặt Ủi 
 thuốc tẩy
 xà phòng & dung dịch giặt
 chất khử trùng
 hồ lơ, thuốc nhuộm
 chất tẩy vết bẩn hoặc dung dịch

giặt khô 

Phòng Ngủ 
 thuốc
 dung dịch vệ sinh trang sức
 mỹ phẩm
 nước hoa

Phòng Tắm 
 dung dịch vệ sinh cống
 dầu gội & sữa tắm
 sữa dưỡng/kem dưỡng da
 nước hoa
 sơn móng & dung dịch tẩy móng
 mỹ phẩm
 kem chống nắng và sữa/dầu

nhuộm da
 lăn nách
 dung dịch cạo râu
 dung dịch tẩy rửa bồn cầu
 dung dịch tẩy rửa sen vòi
 khăn lau khử trùng
 chất khử mùi bồn cầu
 sản phẩm tẩy lông
 tinh dầu
 dầu tắm
 cồn công nghiệp
 hydro peroxit
 axit boric
 xịt thơm phòng
 sản phẩm chứa long não
 dung dịch rửa răng giả
 dung dịch sát khuẩn tay

Tủ Đồ, Gác Mái & Nơi Chứa Đồ 
 thuốc chuột & thuốc diệt kiến
 băng phiến

Nhà Để Xe, Tầng Hầm, Xưởng 
 nước giặt
 dầu hỏa
 vôi bột
 thuốc diệt bọ
 xăng
 ga bật lửa
 dầu nhựa thông
 chất tẩy sơn & pha sơn
 thuốc trừ sâu & thuốc diệt thực

vật
 thuốc diệt cỏ
 phân bón
 chất chống đóng băng
 dầu đèn
 hồ dán

Tôi còn có thể làm gì để đảm bảo nhà tôi an toàn hơn trước chất độc? 
• Lưu số điện thoại của Poison Center (Trung Tâm Chống Độc)

(1-800-222-1222) trong điện thoại di động
• Dán nhãn Mr. Yuk trên các dung dịch vệ sinh, chất tẩy rửa và hóa chất khác
• Lắp đặt và kiểm tra máy phát hiện khí CO
• Truy cập wapc.org để tham khảo các tài nguyên chống độc khác

Danh Mục An Toàn Độc 
Chất Cần Chú Ý 

Washington Poison Center (Trung Tâm Chống Độc) luôn sẵn sàng trợ giúp, 24/7/365.  

Gọi số 1(800)222-1222 để nhận thông tin về chất độc & những lời khuyên miễn phí, bảo mật và chuyên 

nghiệp về cách xử lý. 

Cập nhật năm 2021 

Các vật phẩm có nguy cơ gây hại* sau đây trong nhà quý vị cần được sử dụng và bảo quản an toàn. Hãy để các 
vật phẩm này ngoài tầm mắt và tầm với của trẻ em. Nếu có thể, hãy cho vào một nơi và khóa lại.  

*Đây chưa phải là danh sách đầy đủ 
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