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Đọc Nhãn Hiệu Trước Tiên! BẢO VỆ CON EM QUÝ VỊ
 

Nhiều sản phẩm gia dụng thông thường như thuốc chùi rửa và thuốc trừ sâu có thể gây hại cho một đứa trẻ nếu không được dùng và cất giữ đúng cách. 

Người lớn có một trách nhiệm quan trọng để ngăn cho trẻ em khỏi bị tiếp xúc với các sản phẩm có tiềm năng độc hại này.
 

EPA khuyến khích khách tiêu thụ xét đến việc dùng các loại thuốc trừ sâu sinh học có đăng ký với EPA và các sản phẩm mang Nhãn Hiệu Lựa Chọn An Toàn 

Hơn của EPA, thường ít nguy hại hơn.
 

Giữ Cho Trẻ Em Được An Toàn Qua Các Mách Bảo Sau Đây 
✔ Đọc Nhãn Hiệu Trước Tiên 
Các nhãn hiệu cho quý vị biết: 

• Cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hữu hiệu. 

• Cách cất giữ sản phẩm một cách an toàn. 

• Các chỉ dẫn sơ cứu. 

• Các số điện thoại để gọi xin giúp đỡ hoặc biết thêm thông tin. 

✔ Làm Theo Tất Cả Các Đề Phòng Ghi Trên Nhãn Hiệu 
• Các cảnh báo và chỉ dẫn sử dụng cho quý vị biết cách dùng sản phẩm 

một cách an toàn và đúng cách. Điều này giúp giữ cho quý vị và con 
em mình được an toàn. 

• Làm theo các cảnh báo để mở cửa sổ, đeo găng tay, và không hít thở 
bụi sản phẩm. 

• Giữ cho trẻ em không lại gần các chỗ đổ tháo và xử lý các chỗ này 
theo chỉ dẫn. 

✔ Giữ Các Sản Phẩm Trong Hộp Đựng Nguyên Thuỷ 
• Việc bỏ các sản phẩm vào các hộp đựng thực phẩm và đồ uống rất 

nguy hiểm. Trẻ em nghĩ rằng thứ gì đó đựng trong các chai nước trái 
cây hoặc sô đa quen thuộc thì có thể uống được. 

• Nếu quý vị vứt bỏ hộp đựng nguyên thuỷ, quý vị vứt đi thông tin 

quan trọng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.
 

• Nếu nhãn hiệu cho quý vị biết là pha sản phẩm trong một hộp đựng 
khác, hãy dùng hết chất pha này. 

• Nếu quý vị không thể dùng hết chất pha cùng một lúc, dán nhãn hiệu 
vào hộp đựng mới để dùng sau này và ghi chú thông tin về an toàn. 

✔ Cất Giữ Sản Phẩm Ngoài Tầm Với Của Trẻ Em 
• Phải chắc chắn là tất cả các sản phẩm chùi rửa gia dụng và thuốc trừ 

sâu đều được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em. 
• Dùng các khoá ngăn không cho trẻ em mở được ở các tủ kệ dưới 


thấp.
 
• Phải chắc chắn dùng các nắp và vật đậy ngăn không cho trẻ em mở ra. 
• Dạy cho trẻ em biết rằng các sản phẩm gia dụng không phải là đồ 

chơi. 

Biết Gọi Đi Đâu Để Được Giúp Đỡ 
■ Nhiều nhãn hiệu có số điện thoại để gọi vào trong trường hợp 

khẩn cấp. 

■ Để sẵn số điện thoại gọi cho bác sĩ của quý vị và trung tâm kiểm 
soát ngộ độc tại địa phương kế bên điện thoại. 

■ Để sẵn sản phẩm cùng với mình khi quý vị gọi. Nhãn hiệu có 
thông tin quan trọng về sản phẩm. 
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