T© THÔNG TIN
Xº døng thuÓc diŒt
gián sâu b† Çúng cách
là vÃn ÇŠ quan tr†ng
cho m†i lÙa tu°i.
Các vÎ cao niên có th‹
dÍ bÎ håi hÖn khi ti‰p
xúc v§i các thuÓc diŒt
gián sâu b† bªi vì s¿
chÓng ch†i cûa cÖ th‹
v§i các hóa chÃt
thÜ©ng giäm dÀn theo
tu°i th†.

Tháng Ba 2005

phÜÖng pháp hiŒu nghiŒm
Ç‹ nGˆN NG¯A GIÁN và SÂU
B† TRONG NHà
T© HÜ§ng DÅn Dành Cho Quí VÎ Cao Niên và
Nh»ng NgÜ©i Sæn Sóc Tåi Gia

B

ån có bi‰t r¢ng có
tám trong mÜ©i gia
Çình trên nÜ§c MÏ
dùng thuÓc diŒt gián
sâu b† trong và ngoài nhà cûa h†
không?1 Loåi thuÓc thÜ©ng hay
dùng là thuÓc xÎt và bÅy gián,
thuÓc diŒt mÓi, thuÓc gi‰t chu¶t,
thuÓc xÎt sâu b†, diŒt cÕ dåi và
thuÓc c† b‰p và phòng t¡m.

Ngæn NgØa S¿ Ti‰p Xúc
Ông bà có th‹ Çóng m¶t vai trò
quan tr†ng trong viŒc gi» cho con
cháu mình khÕi bÎ nhiÍm Ç¶c tØ
các thuÓc diŒt gián sâu b† b¢ng
cách ÇØng Ç‹ cho chúng Ç‰n gÀn
thuÓc.

NhiŠu thÓng kê vŠ nh»ng trÜ©ng
h®p phäi ÇÜa vào phòng cÃp cÙu
cho thÃy trÈ em dÜ§i sáu tu°i
thÜ©ng dÍ bÎ ng¶ Ç¶c trong khi
änh HÜªng Tai Håi cûa thæm vi‰ng ông bà hÖn là khi ª
vì quí vÎ cao niên thÜ©ng
ThuÓc DiŒt Gián Sâu B† nhà
không dÃu kín các thuÓc Ç¶c håi
Ç‰n Môi Sinh
và không ÇÆy chúng b¢ng nh»ng
n¡p ch‰ tåo Ç‹ trÈ khÕi mª ÇÜ®c.
Ti‰p xúc Ç‰n thuÓc diŒt gián sâu Ngoài ra, tuy chÌ có 2.8% các
b† ª lÜ®ng cao có th‹ làm nhÙc
trÜ©ng h®p ng¶ Ç¶c xäy ra cho
ÇÀu, chóng m¥t, co b¡p thÎt, mŒt quí vÎ cao niên, h† låi chi‰m Ç‰n
mÕi, và buÒn nôn. ñã có nhiŠu
5.9% tÃt cä các trÜ©ng h®p nguy
trÜ©ng h®p cho thÃy n‰u ti‰p xúc hi‹m Ç‰n tánh mång và 28% sÓ tº
lâu dài hay quá nhiŠu Ç‰n m¶t sÓ vong.2
thuÓc së bÎ ung thÜ, änh hÜªng
Ç‰n viŒc sinh nª, và hŒ thÀn kinh.
N‰u bån hay ngÜ©i
thân có triŒu chÙng bÎ
ng¶ Ç¶c, hãy g†i Trung
Tâm Ngæn NgØa Ng¶ ñ¶c
QuÓc Gia tåi sÓ
1-800-222-1222

Áp døng chÜÖng trình
ngæn ngØa sâu b† có
th‹ giúp bån tránh
dùng các thuÓc diŒt
gián sâu b† không cÀn
thi‰t

Chú Thích
1 U.S. EPA, National Household Pesticide Usage Study, 1992, Office of Pesticide
Programs
2 National Poison Control Center Data, 1993-1998

Bån có th‹ làm gì Ç‹ ngæn ngØa và
giäm thi‹u s¿ ti‰p xúc v§i các thuÓc
diŒt gián sâu b†
Khi dùng các thuÓc diŒt gián sâu b† trong nhà cÀn
phäi làm nh»ng viŒc sau Çây:

º ñ†c nhãn. Nhãn dán ngoài chai thuÓc së hÜ§ng
dÅn bån cách xº døng thuÓc an toàn và có hiŒu
l¿c. N‰u bån không Ç†c ÇÜ®c, hãy ki‰m ngÜ©i
giúp mình.

º ChÌ Ç¿ng thuÓc trong các chai l† nguyên thûy.

Không bao gi© dùng låi chai l† Çã h‰t thuÓc cho
các viŒc khác.

º Tham gia chÜÖng trình ph‰ thäi nÖi bån Çang cÜ

ngø. Liên låc công ty Ç° rác, cÖ quan môi sinh,
hay sª y t‰ ÇÎa phÜÖng Ç‹ bi‰t xem h† có chÜÖng
trình ph‰ thäi cho các rác hay vÆt døng Ç¶c håi
hay không. N‰u không, hãy liŒng bÕ thuÓc theo
Çúng l©i chÌ dÅn trên nhãn dán ngoài l†.

º Không bao gi© dùng trong nhà các thuÓc diŒt gián
sâu b† chÌ Ç‹ xº døng ngoài tr©i.

º Không cho bÃt cÙ ai hay gia súc Ç‰n gÀn nÖi Çang
xÎt thuÓc. ñ†c nhãn Ç‹ bi‰t khi nào có th‹ quay
låi nÖi Çó an toàn.

º Tránh xÎt thuÓc nÖi có thÙc æn, và tránh xÎt h‰t tÃt
cä sàn, tÜ©ng hay trÀn nhà.

º Dùng hån ch‰ n‰u cÀn Ç‰n thuÓc và chÌ dùng Çû
lÜ®ng nhÜ Çã chÌ dÅn trên nhãn dán ngoài l†.

º Tránh xÎt thuÓc ngoài nhà trong ngày gió l§n.

TrÜ§c khi xÎt phäi Çóng các cºa ra vào và cºa s°.

Hãy Áp Døng ChÜÖng Trình
Ngæn NgØa Sâu B† (IPM) Tránh Dùng ThuÓc DiŒt Gián
Sâu B† Không CÀn Thi‰t
CÖ Quan Bäo VŒ Môi Sinh Hoa Kÿ
khuy‰n khích viŒc áp døng chÜÖng
trình ngæn ngØa sâu b†, thÜ©ng ÇÜ®c
g†i là IPM Ç‹ ngæn ch¥n chúng trong
nhà hay trong các chung cÜ. IPM là
chÜÖng trình ngæn ngØa gián sâu b†
b¢ng nh»ng phÜÖng pháp không phäi
dùng Ç‰n thuÓc ho¥c n‰u phäi dùng thì
chÌ dùng các loåi ít Ç¶c håi Ç‹ giäm
thi‹u nh»ng tai håi có th‹ xäy ra cho
sÙc khoÈ và môi sinh.
Thí dø quí vÎ có th‹ dùng bÅy, mÒi, hay
keo thay vì xÎt thuÓc Ç‹ diŒt gián. IPM
bäo vŒ sÙc khoÈ cûa nh»ng ngÜ©i dÍ bÎ
änh hÜªng Ç‰n nhÜ quí vÎ cao niên.

Hãy bi‰t thêm vŠ ñŠ Án Cho
NgÜ©i Già cûa EPA
ñŠ Án Cho NgÜ©i Già ÇÜ®c lÆp ra Ç‹
bäo vŒ sÙc khoÈ cûa quí vÎ cao niên
b¢ng cách phÓi h®p các cu¶c nghiên
cÙu v§i các chÜÖng trình phòng ngØa
và hÜ§ng dÅn cho công chúng. MuÓn
bi‰t thêm chi ti‰t, xin vào mång lÜ§i
cûa ñŠ Án Cho NgÜ©i Già tåi
www.epa.gov/aging
MuÓn bi‰t thêm tin tÙc vŠ các thuÓc
diŒt gián sâu b†, xin g†i 703-305-5017
hay vào mång lÜ§i cûa chúng tôi tåi
www.epa.gov/pesticides

º Sau khi xÎt thuÓc, rºa såch các phÀn trên thân th‹
hay quÀn áo có th‹ Çã ti‰p xúc Ç‰n thuÓc.
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