Nhæng Phß½ng Cách Giän D¸ Ð¬ Bäo V® Gia
Ðình Cuä BÕn Khöi B¸ NhiÍm Chì

HÃY BÄO
V® GIA
ÐÌNH
CUÄ BÕN
KH™I B¸
NHIÍ M
CHÌ ·
TRONG
NHÀ

Nªu bÕn nghî r¢ng cån nhà cuä bÕn có
nhi«u ch¤t chì:

Ë

Ðem con nhö cuä bÕn ði thØ chì ngay m£c dù chúng trông
có vë khoë mÕnh

Ë

RØa tay, bình sæa, núm vú, và ð° ch½i cuä trë em thß¶ng
xuyên

Ë

Cho trë em ån u¯ng ði«u ðµ, ðü ch¤t b± và ít ch¤t mÞ

Ë

ThØ xem cån nhà cuä bÕn có b¸ nhiÍm chì hay không

Ë

Luôn lau sÕch sàn nhà, b® cØa s±, và các m£t phÆng khác

Ë

Lau sÕch ð¤t cát dính trên gi¥y trß¾c khi bß¾c vào nhà

Ë

Yêu c¥u ngß¶i cho thuê nhà phäi sØa lÕi các n½i s½n b¸ tróc
hay nÑt ra

Ë

Nên c¦n th§n và ð« phòng tránh tiªp xúc v¾i bøi chì khi sØa
chæa hay tân trang lÕi nhà cØa (g÷i 1-800-424-LEAD ð¬ xin cách
chï dçn)
C½ Quan Bäo
V® Môi Sinh
(EPA)

Ë

Không nên dùng máy mài nhÇn, ng÷n lØa khí propane,
súng nhi®t, dao cÕo, hay gi¤y nhám ð¬ cÕo các m£t s½n có th¬
có ch¤t chì

Ë

œy Ban Ð£c Trách Sñ
An Toàn Cho Sän
Ph¦m Cuä Gi¾i Tiêu
Thø (CPSC)

Không nên tñ cÕo bö s½n pha chì mµt mình

Bµ Gia Cß và Phát
Tri¬n Thành Th¸
(HUD)

Tái Døng/Có Th¬ Tái Døng

Ðßþc in b¢ng mñc pha d¥u thñc v§t và trên
gi¤y tái døng (ít nh¤t 50% ðã dùng r°i) không có chlorine

U.S. EPA Washington DC 20460
U.S. CPSC Washington DC 20207
U.S. HUD Washington DC 20410
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BÕn Có Ð¸nh Mua, Mß¾n hay Tân Trang lÕi
Cån Nhà Xây Trß¾c Nåm 1978 hay không ?
Nhi«u cån nhà và chung cß xây trß¾c nåm 1978 ðßþc s½n b¢ng s½n
có chÑa nhi«u chì (thß¶ng ðßþc g÷i là s½n pha chì). Chì có ª trong
s½n, vøn s½n, và bøi có th¬ gây ra nhi«u tai hÕi ðªn sÑc khoë nªu
không ð« phòng chúng ðúng cách.
Lu§t l® cuä Chính Phü ðòi höi mµt s¯ ngß¶i phäi nh§n ðßþc các tài
li®u và dæ ki®n trß¾c khi mß¾n, mua, ho£c tân trang các cån nhà
xây trß¾c nåm 1978:

NG¿
¶I CHO THUÊ NHÀ phäi cho ngß¶i thuê
NG¿¶
biªt các dæ ki®n v« s½n pha chì và tai hÕi liên
quan ðªn s½n pha chì mà h÷ biªt ðßþc trß¾c khi
hþp ð°ng cho thuê có hi®u lñc. Hþp ð°ng thuê
nhà phäi có møc ðòi höi chü nhà phäi tiªt lµ v«
s½n pha chì.
NG¿
¶I BÁN NHÀ phäi tiªt lµ nhæng gì h÷ biªt
NG¿¶
ðßþc v« s½n pha chì và tai hÕi liên quan ðªn s½n
pha chì trß¾c khi bán nhà. Hþp ð°ng bán nhà
phäi có møc ðòi höi chü nhà phäi tiªt lµ v« s½n
pha chì. Ngß¶i mua có ðªn 10 ngày ð¬ ki¬m soát
các tai hÕi do chì gây ra.
NG¿
¶ I S¼A CHÿA HAY TÂN TRANG NHÀ
NG¿¶
phäi ðßa cho bÕn cu¯n sách này trß¾c khi b¡t
ð¥u công vi®c.
MU¯ N BIŠT THÊM CHI TIŠT v« các lu§t l®
này, xin g÷i cho Nhóm Thông Tin V« Chì Qu¯c
Gia tÕi 1-800-424-LEAD.

CHÚ Ý !
Chì Có — Trong S½n, Bøi, và Ð¤t
Có Th¬ Gây Ra Nguy Hi¬m Nªu
Không Ngån Ng×a Chúng
Ðúng Cách
S¹ TH‡T:

Tiªp xúc v¾i chì có th¬ gây nguy hi¬m cho
trë em và trë s½ sinh ngay trß¾c khi chúng
chßa ra ð¶i

S¹ TH‡T:

Ngay cä nhæng trë tuy trông có vë khoë
mÕnh cûng có th¬ có nhi«u ch¤t chì trong
c½ th¬

S¹ TH‡T:

Ngß¶i ta có th¬ b¸ nhiÍm chì bªi hít vào hay
nu¯t phäi bøi b£m, ð¤t và nhæng vøn s½n
có chì

S¹ TH‡T:

Ngß¶i ta có r¤t nhi«u cách ð¬ tránh khöi b¸
nhiÍm chì. Ph¥n l¾n, s½n pha chì còn trong
tình trÕng t¯t thß¶ng không nguy hÕi

S¹ TH‡T:

CÕo bö s½n pha chì không ðúng cách có th¬
gây thêm nguy hÕi cho gia ðình bÕn

Nªu bÕn nghî cån nhà cuä bÕn có th¬ b¸ nguy hi¬m
do chì gây ra, xin hãy ð÷c cu¯n sách này ð¬ biªt ðßþc nhæng
bi®n pháp giän d¸ h¥u bäo v® gia ðình cuä bÕn

Cu¯n sách này là cuä chung. Nó có th¬ ðßþc in lÕi bªi b¤t cÑ cá nhân hay hµi ðoàn nào
mà không c¥n phäi xin gi¤y phép. Các l¶i chï dçn ª trong cu¯n sách này ðßþc dña vào
nhæng kiªn thÑc m¾i nh¤t v« khoa h÷c cûng nhß kÛ thu§t liên quan ðªn các v¤n ð« ðßþc
trình bày ª ðây, và phän änh nhæng lu§t l® cuä các c½ quan chính phü cùng cµng tác
trong cu¯n sách này. Làm theo ðúng các l¶i chï dçn ª ðây s¨ không nh¤t thiªt bäo v®
bÕn hoàn toàn trong t¤t cä m÷i trß¶ng hþp hay t¤t cä m÷i nguy hi¬m có th¬ xäy ra khi
bÕn tiªp xúc v¾i chì.
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Chì Nh§p Vào C½ Th¬ Ta B¢ng Nhi«u Cách

TÕi Hoa KÏ,
trë em b¸
nhi
Ím ðµc chì
nhiÍ
vçn là m¯i
quan tâm l¾n
v« änh hß·ng
cuä môi sinh
ðªn sÑc khoë

Ngay cä nhæng
trë tuy trông có
vë khoë mÕnh
cûng có th¬ có
lßþng chì ª mÑc
ðµ nguy hi¬m
trong c½ th¬

Chì nh§p vào c½ th¬ nªu ta:

Các tai hÕi cuä chì

Ë

hít phäi bøi có lçn chì (nh¤t là trong khi
tân trang lÕi nhà cØa, ta phäi cÕo bö các l¾p
s½n)

Nªu không tìm th¤y s¾m, trë em có
nhi«u ch¤t chì trong c½ th¬ có th¬ b¸ :

Ë

ng§m tay ho£c nhæng v§t có bám bøi chì
vào m°m

Ë

Ë

Ë
Ë
Ë

ån phäi vøn s½n ho£c ð¤t có lçn chì

Chì thß¶ng gây nguy hÕi cho trë con
ª i vì:
nhi«u h½n là ngß¶i l¾n b
bª

Ë

nguy hÕi ðªn óc và h® th¯ng th¥n
kinh

ch§m l¾n

ch§m l¾n

lãng tai
nhÑc ð¥u

Ë

khó khån trong khi có thai

Ë

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

áp huyªt cao

c½ th¬ cuä trë em ðang tång trßªng nên
thß¶ng nhiÍm chì nhi«u h½n

Ë

trë s½ sinh và trë nít thß¶ng hay ng§m tay
và các v§t khác vào m°m. Nhæng thÑ này có
th¬ bám bøi chì

lãng
tai tai
lãng

trª ngÕi trong cách cß xØ và khä
nång h÷c höi (chÆng hÕn nhß chÑng
hiªu ðµng)

Chì cûng gây nguy hÕi cho ngß¶i
l¾n. H÷ có th¬ b¸ :

bµ óc và h® th¯ng th¥n kinh cuä trë em
thß¶ng dÍ b¸ hÕi bªi chì nhi«u h½n

hÕi ðªn óc và th¥n kinh

hiªm muµn (cho cä phái nam lçn
phái næ)
khó tiêu

khó tiêu
náo loÕn th¥n kinh

hiªm muµn
(ngß¶i l¾n)

khó nh¾ và khó chú ý
ðau b¡p th¸t và kh¾p xß½ng

Chì gây änh
hßª
hß
ª ng ðªn c½
th¬ ta b¢ng
nhi«u cách
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S½n Pha Chì Ðßþc Tìm Th¤y — Ðâu
Thông thß¶ng,
cån nhà càng
cû ch×ng nào
thì càng có
s½n pha chì
ch×ng ¤y

R¤t nhi«u cån nhà xây trß¾c nåm 1978
có s½n pha chì
chì. Chính phü liên bang c¤m
dùng s½n pha chì cho nhà cØa k¬ t× nåm
1978. Mµt s¯ ti¬u bang ngßng xài loÕi s½n
này ngay trß¾c ðó. Chì có th¬ tìm th¤y ª:

Ë

các cån nhà trong thành ph¯, thôn quê,
ho£c vùng ngoÕi ô

Ë

các khu chung cß, và cä tß gia lçn nhà cuä
chính phü

Ë
Ë

bên trong hay bên ngoài nhà

ð¤t cát chung quanh nhà. (Chì lçn vào
trong ð¤t thß¶ng phát xu¤t t× s½n ª phía
ngoài nhà ho£c các n½i khác nhß xe chÕy
b¢ng xång pha chì)

Nên ThØ Nghi®m Chì Cho Gia Ðình BÕn

Nên thØ
nghi®m con
cái và cån nhà
bÕn ðang ª
nªu bÕn nghî
là cån nhà cuä
bÕn có nhi«u
ch¤t chì

Ð¬ tránh cho con bÕn khöi phäi tiªp xúc
v¾i chì, nên ðem chúng ði thØ nghi®m,
và thØ cä cån nhà bÕn ðang ª (nh¤t là
nªu l¾p s½n ðang ª trong tình trÕng x¤u
và nhà xây trß¾c nåm 1978), ð°ng th¶i
sØa chæa nhæng nguy hÕi mà bÕn có th¬
có. Lßþng chì trong máu cuä trë em thß¶ng
gia tång nhanh chóng khi chúng t× 6 ðªn 12
tháng, và thß¶ng lên cao nh¤t khi chúng t×
18 ðªn 24 tháng.
Hãy tham khäo ý kiªn cuä bác sî khi ðem con
bÕn ði khám nghi®m. Chï c¥n mµt cuµc thØ
máu giän d¸, bÕn có th¬ biªt ðßþc cao ðµ cuä
chì trong máu. Nên thØ máu cho:

Ë
Ë
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trë em t× 1 ðªn 2 tu±i

Nh§n Rõ Các Tai HÕi Do Chì Gây Ra
S½n pha chì thß¶ng không nguy hÕi nªu
còn ðang ª trong tình trÕng t¯t, và không
hi®n di®n trên các m£t hay b¸ va chÕm ho£c
tiªp xúc nhß cØa s±. Chính phü liên bang qui
ð¸nh r¢ng s½n pha chì là s½n có 1.0 mi-li gam
chì trên mµt xång-ti mét vuông hay cao h½n,
ho£c có trên 0.5% tr÷ng lßþng cuä nó.
S½n pha chì ðang ª trong tình trÕng x¤u
(tróc, r½i vøn, bay thành bøi, ho£c nÑt në)
r¤t nguy hÕi và c¥n phäi tu sØa ngay. Nó
cûng có th¬ gây nguy hi¬m khi ðßþc tìm th¤y
ª các n½i mà trë em có th¬ g£m ho£c b¸ hß
hÕi nhi«u, thí dø nhß:
Ë cØa s± và b® cØa s±

Ë
Ë

cØa ra vào và khung cØa
c¥u thang, song ch¡n, lan can, và phía trß¾c nhà

Bøi chì có th¬ bay ra khi chúng ta cÕo, chà, ho£c ð¯t nóng s½n pha
chì. Bøi chì cûng có th¬ bay ra khi các m£t s½n va chÕm ho£c chà
vào nhau. Các mänh vøn và bøi chì có th¬ bám lên trên các m£t
ho£c các v§t døng mà ta tiªp xúc ðªn. Bøi chì trên m£t ð¤t cûng có
th¬ bay trª lÕi vào không khí khi chúng ta hút bøi, quét nhà, ho£c
bß¾c chân lên. Chính phü liên bang ð¸nh ra hai tiêu chu¦n mà bøi
chì s¨ gây ra nguy hi¬m:

Ë

40 mai-crô gam trên mµt thß¾c Anh vuông (ug/ft2) hay cao h½n
cho sàn nhà, k¬ cä sàn có thäm.

Ë

250 ug/ft2 hay cao h½n cho b® cØa s± trong nhà.

Chì có ª trong ð¤t có th¬ gây nguy hÕi cho trë em khi chúng
ngh¸ch ð¤t ho£c khi chúng ta mang gi¥y có dính ð¤t vào trong nhà.
Chính phü liên bang ð¸nh ra hai tiêu chu¦n mà lßþng chì có ª trong
ð¤t chung quanh nhà s¨ gây ra nguy hi¬m:

trë em ho£c ngß¶i nhà ðã t×ng tiªp xúc
ðªn chì có s¯ lßþng cao

Ë

Ë

Ë

trë em c¥n phäi thØ bªi chß½ng trình
phòng ng×a y tª cuä ti¬u bang ho£c ð¸a
phß½ng
Bác sî cuä bÕn có th¬ giäi thích kªt quä cuä
cuµc thØ máu và tÕi sao phäi thØ thêm nªu
c¥n ðªn

Chì có ª trong
nhæng mänh
s½n vøn mà ta
có th¬ nhìn
th¤y, và bøi
chì mà ta
không th¬
th¤y ð«u r¤t
nguy hi¬m

400 ph¥n cuä mµt tri®u (ppm) hay cao h½n cho các khu ð¤t trë
em ch½i
1200 ppm (trung bình) hay cao h½n cho các khu ð¤t còn lÕi n½i
ðó
Cách duy nh¤t ð¬ biªt chì có ª trong s½n, bøi và ð¤t có nguy hi¬m
hay không là thØ nghi®m chúng. Trang kª tiªp s¨ giäi thích các
phß½ng thÑc thông thß¶ng nh¤t thß¶ng hay dùng cho vi®c nàÜ
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Nên ThØ Nghi®m Chì Cho Cån Nhà Cuä BÕn
Chï biªt là
cån nhà có
s½n pha chì
vçn chßa ðü
ð¬ kªt lu§n là
nó có nguy
hi¬m hay
không

BÕn có th¬ thØ xem cån nhà bÕn ðang ª có chì
hay không b¢ng mµt ho£c cä hai cách sau ðây:

Ë Ki¬m soát s½n ð¬ biªt ðßþc ðµ chì cuä
t×ng m£t s½n khác nhau trong nhà. Cuµc
ki¬m soát này s¨ không cho bÕn biªt là s½n có
gây ra nguy hi¬m hay không ho£c làm cách
nào ð¬ giäi quyªt vi®c nàÜ
Ë

Xác ð¸nh sñ nguy hi¬m có th¬ xäy ra ð¬
biªt ðßþc nhæng n½i có th¬ gây ra nguy hi¬m
khi tiªp xúc v¾i chì (nhß vøn s½n và bøi chì).
Cuµc xác ð¸nh này cûng cho bÕn biªt phäi nên
làm gì ð¬ ð¯i phó v¾i nhæng tai hÕi do chì gây
ra
Nên mß¾n nhæng ngß¶i chuyên môn ð¬ làm
vi®c này. H÷ s¨ dùng nhi«u phß½ng cách
ðáng tin c¦n khi thØ nghi®m nhà bÕn tï dø
nhß:

Ë
Ë
Ë

quan sát tình trÕng s½n và các n½i có s½n
dùng máy dò b¢ng tia x-ray

thØ s½n, bøi s½n, và ð¤t trong phòng thí
nghi®m
Nhi«u tiêu chu¦n ðßþc ð£t ra ð¬ bäo ðäm vi®c
h÷ làm an toàn, tin c¦n, và có hi®u quä. Hãy
liên lÕc v¾i vån phòng phòng ng×a nhiÍm ðµc
chì n½i bÕn ðang ª ð¬ biªt thêm chi tiªt, hay
g÷i 1-800-424-LEAD ð¬ có danh sách cho bÕn
liên lÕc
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Có r¤t nhi«u døng cø dùng ð¬ thØ chì
trong nhà ðang ðßþc bán ngoài th¸
trß¶ng nhßng không phäi lúc nào chúng
cûng chính xác
xác. Ngß¶i xØ døng không nên
tin vào các døng cø này trß¾c khi sØa sang lÕi
nhà cØa ho£c ð¬ bäo ðäm cho sñ an toàn cuä
mình và gia ðình.

BÕn Có Th¬ Làm Gì Ngay Bây Gi¶ Ð¬ Bäo V®
Gia Ðình Cuä BÕn
Nªu bÕn nghi ng¶ là cån nhà cuä bÕn ðang
b¸ nhi
Ím chì, bÕn có th¬ làm li«n nhæng
nhiÍ
vi®c sau ðây ð¬ giäm thi¬u sñ nguy hi¬m
có th¬ xäy ðªn cho gia ðình bÕn:

Ë

Nªu ðang mß¾n nhà, hãy báo cho chü
nhà biªt nhæng ch² s½n b¸ tróc hay r½i ra

Ë
Ë

D÷n ngay vøn s½n

Lau sÕch sàn nhà, cØa s±, b® cØa s±, và
các m£t phÆng khác hàng tu¥n
tu¥n. Dùng cây
lau nhà hay t¤m x¯p v¾i nß¾c ¤m và thu¯c rØa
dùng cho m÷i trß¶ng hþp ho£c thu¯c chï dành
ð¬ rØa chì. HÃY NH• R‚NG KHÔNG BAO GI–
TR“N A-MÔ-NI-¡C VÀ THU¯C T†Y CHUNG
V•I NHAU VÌ CHÚNG CÓ THŒ TÕO RA H½I
Ð“C.

Ë

RØa sÕch các t¤m x¯p và cây lau nhà sau
khi lau chùi các n½i b¦n hay có bøi

Ë

RØa tay trë em thß¶ng xuyên, nh¤t là
trß¾c bæa c½m và trß¾c khi chúng ði ngü

Ë

Giæ sÕch n½i trë em hay ch½i. RØa sÕch
các bình sæa, núm vú giä, ð° ch½i, và thú bông
thß¶ng xuyên.

Ë

Ð×ng cho trë em g£m b® cØa s± ho£c
các m£t s½n khác

Ë

Lau sÕch ho£c c·i gi¥y ra trß¾c khi bß¾c
vào nhà ð¬ khöi mang ð¤t có lçn chì vào
trong nhà

Ë

Hãy cho con bÕn ån u¯ng t¦m b± ð¥y
ðü, tránh ån mÞ, hay ån nhi«u ch¤t s¡t và
calcium
calcium, chÆng hÕn nhß spinach và các thñc
ph¦m có b½ sæa . Trë em ðßþc ån u¯ng ði«u ðµ
và ðü ch¤t b± thß¶ng ít b¸ nhiÍm chì.
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Giäm Thi¬u Tai HÕi Cuä Chì Trong Nhà
LoÕi bö chì
không ðúng
phß½ng pháp
có th¬ gây
thêm nhi«u tai
hÕi cho gia
ðình b
ªi vì ta
bª
vô tình tÕo
thêm nhi«u
bøi chì trong
nhà.
Luôn luôn mß¾n
ngß¶i chuyên
môn ðã ðßþc
hu¤n luy®n tr×
khØ chì mµt
cách an toàn.

Ngoài vi®c lau chùi và ån u¯ng t¦m b± h¢ng
ngày:

Ë

BÕn có th¬ tÕm giäm thi¬u các tai hÕi cuä
chì b¢ng cách sØa chæa các n½i s½n b¸ hß hÕi
và tr°ng cö n½i ð¤t có nhi«u chì. Nhæng
cách này (thß¶ng ðßþc g÷i là nhæng giäi
pháp nh¤t th¶i) không giäi quyªt hÆn các tai
hÕi này nên vçn c¥n phäi tiªp tøc theo dõi
Ë Ð¬ tuy®t tr× hÆn các tai hÕi cuä chì, bÕn
phäi mß¾n ngß¶i có gi¤y phép ð¬ làm vi®c
này. Các phß½ng pháp khØ chì (ho£c tr× hÆn
ðµc hÕi) g°m có lau sÕch, dán kín và bao
phong s½n pha chì v¾i các ch¤t ð£c bi®t. Nªu
s½n lên n½i có ch¤t ðµc mµt l¾p s½n thß¶ng
vçn chßa ðü ð¬ tr× khØ chì.
Luôn luôn mß¾n ngß¶i ðã ðßþc hu¤n luy®n
v« các phß½ng pháp khØ chì vì h÷ biªt cách
làm cho an toàn và dùng ðúng døng cø ð¬
d÷n d©p kÛ càng. Nhæng hãng có gi¤y phép
s¨ mß¾n vào các nhân viên có khä nång và
theo ðúng nhæng qui lu§t an toàn kh¡t khe
ðßþc ð£t ra bªi chính phü ti¬u bang hay liên
bang.
Khi vi®c ðã hoàn t¤t, c¥n phäi lau sÕch bøi
chì nhi«u l¥n cho ðªn khi các thØ nghi®m cho
th¤y lßþng chì trong bøi th¤p h½n các tiêu
chu¦n sau ðây:

Ë

40 mai-crô gam trên mµt thß¾c Anh
vuông (ug/ft2) cho sàn nhà, k¬ cä sàn có
thäm

Ë
Ë
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250 ug/ft2 cho b® cØa s± trong nhà
400 ug/ft2 cho rãnh cØa s±

Hãy g÷i cho c½ quan ð¸a phß½ng (xin xem
trang 11) ð¬ biªt tên nhæng hãng có gi¤y
phép làm vi®c này n½i bÕn ðang cß ngø và ð¬
xem có tài trþ nào cho bÕn hay không.

SØa Chæa Ho£c Tân Trang LÕi Cån Nhà Có
S½n Pha Chì
Hãy c¦n th§n trß¾c khi bÕn hay ngß¶i bÕn
mß¾n b¡t ð¥u sØa chæa ho£c tân trang nhæng
n½i s¨ phäi ðøng ðªn các m£t s½n (nhß cÕo bö
s½n ho£c phá vÞ các bÑc tß¶ng):

Ë Nên thØ xem s½n n½i ðó có pha chì hay
không
Ë Không nên dùng máy mài nhÇn, ng÷n
lØa khí propane, súng nhi®t, dao cÕo, hay
gi¤y nhám ð¬ cÕo s½n pha chì. Khi dùng
nhæng thÑ này, ta vô tình tÕo ra nhi«u bøi và
h½i chì. Bøi chì có th¬ t°n tÕi trong nhà cuä
bÕn mµt th¶i gian dài sau khi vi®c ðã hoàn t¤t
Ë

TÕm th¶i ðßa gia ðình cuä bÕn (nh¤t là
trë em và phø næ ðang mang thai) ra khöi nhà
hay chung cß cho ðªn khi công vi®c xong xuôi
và n½i ðó ðã ðßþc chùi rØa kÛ càng. Nªu bÕn
không th¬ ðßa gia ðình cuä bÕn ði n½i khác, ít
nh¤t cûng nên gián ch² ðang làm lÕi cho kín
ðáo

Nªu không
làm ðúng
phß½ng pháp,
chì có ª trong
s½n và bøi s¨
bay vào trong
không khí khi
tân trang lÕi
nhà cØa

Ë

Theo ðúng nhæng l¶i chï dçn v« an
toàn ð¬ giäm thi¬u nhæng tai hÕi mà chì
có th¬ gây ra. BÕn có th¬ biªt thêm các l¶i
chï dçn v« an toàn khác b¢ng cách g÷i s¯ 1800-424-LEAD. Hãy xin cu¯n sách Giäm Thi¬u
Tác HÕi Cuä Chì Khi Tu SØa Nhà Cuä BÕn.
Cu¯n sách này dÕy nên làm gì trß¾c khi, trong
khi, và sau khi tu sØa.
Nªu bÕn ðã tu sØa hay tân trang xong và
có th¬ ðã gây ra bøi ho£c s½n pha chì thì
nên ðßa con nhö cuä bÕn ði khám và
theo các l¶i chï dçn ª trang s¯ 7 cuä cu¯n
sách này
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Các N½i Có Chì Khác
Ë

Ngoài s½n, bøi
và ð¤t cát là
nhæng thÑ gây
ra tai hÕi v«
chì, ta có th¬
tìm th¤y chì ª
các n½i khác.

Nß¾c u¯ng. H® th¯ng ¯ng nß¾c cuä nhà
bÕn có th¬ có chì ho£c vøn chì. Hãy g÷i cho
sª y tª ð¸a phß½ng hay n½i cung c¤p nß¾c ð¬
xin thØ nghi®m nß¾c trong nhà bÕn. BÕn
không th¬ nhìn, ngØi, ho£c nªm ðßþc chì, và
ðun nß¾c cûng s¨ không loÕi ðßþc chì. Nªu
bÕn nghî là h® th¯ng ¯ng nß¾c cuä bÕn có
th¬ có chì:
chï nên dùng nß¾c lÕnh ð¬ u¯ng và n¤u
nß¾ng
ð¬ nß¾c chäy t× 15 ðªn 30 giây trß¾c khi
u¯ng, nh¤t là nªu bÕn chßa dùng nó trß¾c
ðó vài gi¶
•

•

Ë

Ngh« nghi®p
nghi®p. Nªu vi®c làm cuä bÕn liên
quan ðªn chì, bÕn có th¬ mang nó v« nhà
trên tay ho£c qu¥n áo cuä bÕn. Nên t¡m rØa
và thay qu¥n áo trß¾c khi ði v«. Không nên
gi£t chung qu¥n áo ði làm v¾i qu¥n áo cuä
gia ðình bÕn.

Ë

Các ð° ch½i và bàn ghª có l¾p s½n cû

Ë Thñc ph¦m và dung d¸ch chÑa ª trong
bình thüy tinh và ð° g¯m ho£c ð° sÑ
Ë

Các nhà máy ðúc chì ho£c các kÛ ngh®
thäi chì vào trong không khí

Ë

Các sª thích dùng ðªn chì, nhß làm ð°
g¯m ho£c kính có s½n hình, ho£c s½n lÕi bàn
ghª

Ë

Các loÕi chæa b¸nh gia truy«n có ch¤t
chì thß¶ng dùng khi b¸ ðau bøng
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Mu¯n Biªt Thêm Chi Tiªt
Trung Tâm Thông Tin V« Chì Qu¯c Gia
Hãy g÷i 1-800-424-LEAD (424-5323) ð¬ biªt
cách phòng ng×a cho trë em khöi b¸ nhiÍm
ðµc chì và ð¬ biªt các tin tÑc v« sñ nguy hi¬m
cuä chì. Hãy vào mÕng lß¾i ð¬ l¤y tin tÑc v«
chì tÕi www.epa.gov/lead và www.hud.gov/

offices/lead/
Cho ngß¶i b¸ ðiªc ho£c lãng tai, hãy g÷i C½
Quan Giúp ÐÞ Thông Tin Qu¯c Gia tÕi 1-800877-8339 và xin höi cho Trung Tâm Thông Tin
V« Chì Qu¯c Gia tÕi 1-800-424-LEAD.
Ðß¶ng Dây Kh¦n C¤p cho Sñ An Toàn cuä
Nß¾c U¯ng cuä C½ Quan Bäo V® Môi Sinh
Hãy g÷i 1-800-426-4791 ð¬ biªt
tin tÑc v« chì ª trong nß¾c u¯ng.
Ðß¶ng Dây Kh¦n C¤p cuä œy
Ban Ð£c Trách Sñ An Toàn Cho
Sän Ph¦m Cuä Gi¾i Tiêu Thø
(CPSC)
Mu¯n biªt thêm tin tÑc v« chì
trong hàng hoá cuä ngß¶i tiêu
thø, ho£c mu¯n báo cáo sän
ph¦m không an toàn cho
ngß¶i tiêu thø ho£c tai nÕn
gây ra bªi mµt sän ph¦m nào ðó, hãy g÷i 1-800-6382772, hay vào mÕng lß¾i cuä CPSC tÕi www.cpsc.gov
S ª Y Tª và C½ Quan Môi Sinh
Mµt s¯ thành ph¯, ti¬u bang, và bµ lÕc có lu§t l® riêng v« nhæng
hoÕt ðµng liên quan ðªn s½n pha chì. Hãy liên lÕc v¾i vån phòng
ð¸a phß½ng ð¬ biªt xem bÕn phäi tuân theo lu§t l® nào. Ph¥n l¾n
các vån phòng này cûng giúp bÕn kiªm hãng khØ chì n½i bÕn
ðang ª, và các tài trþ cho vi®c giäm thi¬u tai hÕi cuä chì. Ð¸a chï
và ði®n thoÕi m¾i nh¤t cuä các vån phòng ð¸a phß½ng có th¬ tìm
th¤y trên mÕng lß¾i www.epa.gov/lead ho£c liên lÕc Trung
Tâm Thông Tin V« Chì Qu¯c Gia tÕi s¯ 1-800-424-LEAD
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Các Vån Phòng Vùng Cuä C½ Quan Bäo V®
Môi Sinh (EPA)

Các Vån Phòng Vùng Cuä œy Ban Ð£c Trách
Sñ An Toàn Cho Sän Ph¦m Cuä Gi¾i Tiêu Thø
(CPSC)

Vån phòng C½ Quan Bäo V® Môi Sinh (EPA) trong vùng bÕn có th¬
cung c¤p nhi«u tin tÑc v« lu§t l® và các chß½ng trình bäo v® khöi b¸
nhiÍm chì.

Vån phòng œy Ban Ð£c Trách Sñ An Toàn Cho Sän Ph¦m Cuä Gi¾i
Tiêu Thø (CPSC) trong vùng bÕn có th¬ cung c¤p nhi«u tin tÑc v«
lu§t l® và sñ an toàn cho sän ph¦m cuä gi¾i tiêu thø.

EPA Regional Offices
Region 1 (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode
Island, Vermont)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 1
Suite 1100 (CPT)
One Congress Street
Boston, MA 02114-2023
(888) 372-7341
Region 2 (New Jersey, New York,
Puerto Rico, Virgin Islands)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 2
2890 Woodbridge Avenue
Building 209, Mail Stop 225
Edison, NJ 08837-3679
(732) 321-6671
Region 3 (Delaware, Maryland,
Pennsylvania, Virginia, Washington DC,
West Virginia)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 3 (3WC33)
1650 Arch Street
Philadelphia, PA 19103
(215) 814-5000
Region 4 (Alabama, Florida, Georgia,
Kentucky, Mississippi, North
Carolina, South Carolina,
Tennessee)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 4
61 Forsyth Street, SW
Atlanta, GA 30303
(404) 562-8998
Region 5 (Illinois, Indiana, Michigan,
Minnesota, Ohio, Wisconsin)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 5 (DT-8J)
77 West Jackson Boulevard
Chicago, IL 60604-3666
(312) 886-6003
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Region 6 (Arkansas, Louisiana, New
Mexico, Oklahoma, Texas)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 6
1445 Ross Avenue, 12th Floor
Dallas, TX 75202-2733
(214) 665-7577
Region 7 (Iowa, Kansas, Missouri,
Nebraska)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 7
(ARTD-RALI)
901 N. 5th Street
Kansas City, KS 66101
(913) 551-7020
Region 8 (Colorado, Montana, North
Dakota, South Dakota, Utah,
Wyoming)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 8
999 18th Street, Suite 500
Denver, CO 80202-2466
(303) 312-6021

Eastern Regional Center
Consumer Product Safety Commission
201 Varick Street, Room 903
New York, NY 10014
(212) 620-4120
Central Regional Center
Consumer Product Safety Commission
230 South Dearborn Street, Room 2944
Chicago, IL 60604
(312) 353-8260
Western Regional Center
Consumer Product Safety Commission
1301 Clay Street, Suite 610-N
Oakland, CA 94612
(510) 637-4050

Vån Phòng Phø Trách V« Chì Cuä Bµ Gia Cß
Và Phát Tri¬n Thành Th¸ (HUD)

Region 9 (Arizona, California, Hawaii,
Nevada)
Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 9
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
(415) 947-4164

Xin hãy liên lÕc Vån Phòng phø trách Sñ An Toàn cho Gia Cß và
Ngån Ng×a Tai HÕi cuä Chì thuµc Bµ Gia Cß và Phát Tri¬n Thành
Th¸ (HUD) ð¬ biªt lu§t l® liên quan ðªn chì, các hoÕt ðµng cho cµng
ð°ng, và các chß½ng trình ngån ng×a tai hÕi cuä chì và tài khoän
dành cho nghiên cÑu .

Region 10 (Alaska, Idaho, Oregon,
Washington)

Office of Healthy Homes and Lead Hazard Control
451 Seventh Street, SW, P-3206

Regional Lead Contact
U.S. EPA Region 10
Toxics Section WCM-128
1200 Sixth Avenue
Seattle, WA 98101-1128
(206) 553-1985

U.S. Department of Housing and Urban Development

Washington, DC 20410
(202) 755-1785
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