
Tự phòng 
tránh ngộ 
độc thuốc 
trừ sâu

Liên hệ cơ sở y tế gần 
nhất.
Tên:

 
Địa chỉ:

Số điện thoại:  

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi 
nào, hãy liên hệ ngay với 
các cơ quan có thẩm quyền 
về thuốc trừ sâu.

Tên của cơ quan kiểm soát thuốc 
trừ sâu của tiểu bang/bộ tộc: 

Địa chỉ:

Số điện thoại:  

 

TRONG TRƯỜNG HỢP 
CẤP CỨU!

Nếu bạn cần xe cứu thương, 
cung cấp địa chỉ của bạn.

Có câu hỏi về thuốc trừ sâu? Gọi số 1-800-858-7378 (Trung Tâm Thông Tin Quốc Gia Về Thuốc Trừ Sâu)

ÐỂ TÌM HIỂU VỀ CÁCH ĐIỀU 
TRỊ, LIÊN HỆ TRUNG TÂM KIỂM 
SOÁT NGỘ ÐỘC: 
1-800-222-1222

Rửa tay trước khi ăn, uống, hoặc nhai kẹo cao su. 
Ngoài ra, rửa tay trước khi hút thuốc lá, dùng nhà vệ 
sinh, hoặc sử dụng điện thoại.

Bảo vệ cơ thể khỏi tồn dư thuốc trừ sâu. Mặc áo sơ 
mi tay dài và quần dài khi làm việc. Ngoài ra nên, đi 
giày, vớ, và đội nón hoặc đeo khăn quàng cổ.

Tìm kiếm giúp đỡ y tế càng sớm càng tốt nếu bạn 
nghĩ mình đã bị nhiễm thuốc trừ sâu hoặc có các 
triệu chứng của các bệnh gây ra bởi thuốc trừ sâu.

Tắm gội bằng xà bông hoặc dầu gội đầu ngay sau khi 
làm việc; sau đó mặc quần áo mới.

Tránh để thuốc trừ sâu bám trên da hoặc xâm nhập 
vào cơ thể. Thuốc trừ sâu có thể hiện diện ở nhiều nơi. 
Có thể bám trên cây trồng, hoặc đã được cây trồng hấp 
thụ, trong đất, và trong nước tưới. Thuốc trừ sâu có thể 
trôi nổi trong không khí từ các nguồn gần đó. Cũng có 
thể có trên các xe kéo và thiết bị khác. Thuốc trừ sâu 
cũng có thể được tìm thấy trên các kính đeo mắt, bao 
tay, giày bốt, và thiết bị bảo hộ cá nhân đã qua sử 
dụng.

Tránh xa các vùng có xịt thuốc khi được cảnh báo, và 
khi có các biển hiệu tương tự biển báo này. Không lại 
gần khi việc xịt thuốc trừ sâu đang được tiến hành. 
Những người xịt thuốc phải tạm dừng nếu bạn đến quá 
gần.

Giặt quần áo làm việc trước khi mặc lại. Không giặt 
chung quần áo làm việc với các quần áo khác.

Khi thuốc trừ sâu bị đổ hoặc xịt lên người, phải đi tắm 
ngay. Nước, xà bông, và khăn lau phải có sẵn gần đó. 
Dùng nước sạch nơi gần nhất, có thể là sông, suối, ao 
hồ. Tắm gội bằng xà bông hoặc dầu gội đầu càng sớm 
càng tốt. Sau đó mặc quần áo mới.

E M E R G E N C Y

Tên cơ sở: 

Địa điểm cơ sở:

This poster contains pesticide safety information that is required under the 
Worker Protection Standard as revised in 2015, 
40 CFR 170.311(a)(3)(i-x). 
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