Khi tai nạn xảy ra với các hóa
chất hay thuốc uống, vui lòng
gọi đến trung tâm chất độc
Tennessee.

Điện thoại trợ giúp
1-800-222-1222
NHANH CHÓNG
Các chuyên gia về chất độc sẵn
sàng tiếp nhận các cuộc gọi trong
24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần,
365 ngày một năm.

CHUYÊN NGHIỆP
Đội ngũ các dược sĩ, bác sĩ và y tá
của chúng tôi đều được đào tạo và
được cấp chứng chỉ chuyên viên.

BẢO MẬT
Mọi thông tin cá nhân của bạn
không bao giờ bị tiết lộ.

MIỄN PHÍ
Các cuộc gọi hoàn toàn miễn phí.
Và bạn có thể gọi bao nhiêu lần
bạn thấy cần.

Đây là bộ phận nam châm
cho tủ lạnh của bạn. →

Chất độc có thể làm tổn thương bạn –
hay thậm chí giết chết bạn – nếu bạn
ăn nhầm chất độc, hít phải chất độc,
hay bị chất độc bắn vào mắt hay dính
vào da. Các chuyên gia chất độc tại
Trung tâm chất độc Tennessee có thể
hỗ trợ bạn với những câu hỏi về:
• Hàng gia dụng
• Hóa chất tại nơi làm việc hay tại nhà
• Thuốc uống
• Bị rắn hay nhện cắn
Nếu bạn cho rằng một ai đó bị ngộ
độc, vui lòng gọi điện ngay đến đường
dây nóng Trợ giúp ngộ độc– 1-800222-1222.
Dịch vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ, lắng nghe
những vấn đề của mọi người và cả
những người không sử dụng tiếng Anh.
Những lời khuyên phòng ngừa chất
độc
Cất giữ chất độc an toàn
• Cất giữ và khóa cẩn thận thuốc uống
và hàng gia dụng ở nơi mà trẻ em
không thấy hay tránh tầm với của trẻ
em.
• Cất giữ chất độc trong đúng các hộp
đựng của chúng.
• Sử dụng bao bì chống độc cho trẻ.
Sử dụng chất độc an toàn
• Đọc kỹ nhãn hiệu. Tuân theo những
hướng dẫn ghi trên thuốc và các
sản phẩm.
• Có trẻ em chơi xung quanh? Hãy
cầm theo sản phẩm hay thuốc uống
khi ra mở cửa hay trả lời điện thoại.
• Cất và đóng chặt sản phẩm và thuốc
uống sau khi sử dụng.
• Đó có phải là thuốc uống? Hãy gọi
là thuốc uống, không phải kẹo.
Hãy chỉ bảo trẻ em nên hỏi trước
• Chất độc có thể trông giống như
thực phẩm hay đồ uống. Hãy chỉ
bảo trẻ em nên hỏi người lớn trước
khi ăn hay uống bất kỳ thứ gì.
Để được hướng dẫn theo, vui lòng
vào trang web của chúng tôi:
www.tnpoisoncenter.org.

