Thông tin Bổ sung

Bom trừ sâu bọ, thuốc xịt diệt côn trùng là các lọ đựng
thuốc trừ sâu phun hết một lần. Chúng được sử dụng để
diệt côn trùng, như gián và bọ chét. Thuốc xịt có thể là
mối nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn
nếu bạn sử dụng quá nhiều hoặc không làm theo chỉ dẫn.

Washington State Department of Health
(Sở Y tế Bang Washington)
www.doh.wa.gov/pesticides
1-877-485-7316
National Pesticide Information Center
(Trung tâm Thông tin Quốc gia về Thuốc trừ sâu)
http://npic.orst.edu
1-800-858-7378
Washington State University
(Đại học Washington)
Đào tạo về Thuốc trừ sâu
http://pep.wsu.edu
Trong Trường hợp Ngộ độc Khẩn cấp
Washington Poison Center
(Trung tâm Kiểm soát Chất độc Washington )
www.wapc.org
1-800-222-1222
Báo cáo Ca bệnh liên quan đến Thuốc trừ
sâu
Washington Poison Center
1-800-222-1222
hoặc
Washington State Department of Health
1-877-485-7316 (Từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8h sáng
đến 5h chiều)
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Đối với những người khuyết tật, tài liệu này có
sẵn ở các định dạng khác theo yêu cầu. Vui lòng
gọi 1-800-525-0127 (TDD/TTY gọi 711).

An toàn Thuốc trừ sâu

Bom trừ Sâu
Diệt trừ quá mức Có
thể Gây Nguy hiểm

Sử dụng thuốc xịt không
đúng cách có thể gây ra
bệnh tật cho bạn.




Tiếp xúc quá nhiều với thuốc
xịt có thể gây ra các vấn đề
như khó thở, chóng mặt và
buồn nôn.
Thuốc xịt có thể gây ra các
cơn hen suyễn.

Sử dụng thuốc xịt quá nhiều
so với diện tích nhà bạn có
thể gây ra hỏa hoạn hoặc
cháy nổ.


Để chúng cách xa tia lửa
điện hoặc ngọn lửa.



Đọc kỹ nhãn cảnh báo.

Nhiều hơn Không có nghĩa là Tốt hơn — Rất nguy hiểm.
Một số người nghĩ rằng, “Dùng một tốt một, dùng nhiều tốt nhiều”. Nhưng diệt trừ quá
mức không phải là một ý kiến hay khi sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc xịt.
Sử dụng thuốc xịt quá nhiều có thể
dẫn đến nhập viện cấp cứu vì khó
thở và các triệu chứng khác. Không
bao giờ được sử dụng thuốc xịt nhiều
hơn mức khuyến nghị. Yêu cầu mọi
người rời khỏi nhà trước khi bạn bắt đầu
xịt.

Thuốc xịt sử dụng các loại khí dễ cháy
để xịt trừ sâu. Khi bạn sử dụng thuốc
xịt quá nhiều sẽ làm tích tụ hơi nước. Tia
lửa điện từ đèn báo, buồng đốt, máy điều
nhiệt, bình đun nước, hoặc các nguồn khác
có thể gây ra hỏa hoạn hoặc cháy nổ. Chắc
chắn phải đọc hết tất cả các cảnh báo trên
nhãn sản phẩm.

Danh mục An toàn
Đọc kỹ nhãn sản phẩm và
tất cả các cảnh báo. Làm
theo đúng chỉ dẫn.
Sử dụng không quá lượng
được khuyến nghị.
Để thuốc xịt cách xa đèn báo,
tia lửa điện hoặc ngọn lửa.

Tốt hơn, hãy sử dụng
Sản phẩm thay thế
Bọ chét
Ngăn ngừa là cách tốt nhất để kiểm soát
bọ chét, nhờ đó bạn không cần phải sử
dụng bình xịt bọ chét hoặc thuốc xịt diệt
bọ chét. Để ngăn ngừa bọ chét hoành
hành trong nhà bạn:







Đặt khăn tắm hoặc tấm mền có thể
giặt được tại những nơi thú nuôi nằm
ngủ. Giặt đệm lót bằng nước nóng
hàng tuần.
Chải lông cho thú nuôi bằng lược
chải bọ chét để khử bọ chét.
Hút bụi thảm và đồ nội thất thường
xuyên ở nơi thú nuôi
thường nằm hoặc
ngồi.
Hỏi bác sỹ thú y về
phương pháp điều trị
bằng thuốc bôi hoặc
thuốc uống để bọ
chét không quấy phá
thú nuôi của bạn.

Gián
Có nhiều phương pháp kiểm soát gián trong
nhà an toàn và hiệu quả hơn sử dụng thuốc
xịt. Loại bỏ thức ăn, nước và các nơi ẩn náu
của chúng:


Sửa chữa các lỗ rò rỉ đường ống.



Cất thức phẩm trong các hộp đựng kín
và đậy kín đĩa ăn của thú nuôi.



Giữ cho nắp bếp lò, kệ bếp và sàn nhà
sạch dầu mỡ và thức ăn.



Bít các khe nứt nơi gián ẩn náu.



Sử dụng bẫy dính để tìm ra những khu
vực gián hay hoạt động nhất. Sau đó
đặt bả axit boric hoặc một chất ít độc
tính trong những khu vực đó.



Các chuyên gia có thể sử dụng những
phương pháp như hút chân không gián
ra khỏi các khe nứt và đặt bả keo để
kiểm soát chúng mà không cần phun
thuốc diệt côn trùng.

Rệp
Thuốc xịt không có hiệu quả chống rệp. Để
tìm hiểu giải pháp thay thế, truy cập vào
trang www.epa.gov/ và tìm kiếm theo từ
khóa “bedbugs.” (rệp)

Yêu cầu mọi người và cả
thú nuôi rời khỏi ngôi nhà.
Vứt bỏ những đồ chơi và thực
phẩm không được đậy kín.
Tránh xa ngôi nhà trong thời
gian đã ghi trên nhãn sản
phẩm.

Thông gió hoàn toàn khu
vực sau khi sử dụng thuốc xịt.
Lau rửa tất cả bàn, kệ bếp
và các bề mặt dùng để thức
ăn.

Để biết thêm thông tin về biện pháp
thay thế, hãy truy cập vào:
www.npic.orst.edu.

Mẹo sử dụng Thuốc trừ sâu
Tìm ra vấn đề sâu bệnh của bạn.
Đừng phản ứng quá mạnh. Nhìn thấy
một vài con sâu bọ không có nghĩa là
bạn phải dùng thuốc trừ sâu. Tìm giải
pháp ít độc hại nhất để loại bỏ chúng .
Mua đúng sản phẩm.
Đọc kỹ nhãn sản phẩm. Sử dụng sản
phẩm có hiệu quả với loại sâu bệnh bạn
gặp phải.
Chỉ mua đủ lượng cần dùng.
Để tránh các nguy cơ xảy ra tai nạn
hoặc tràn ra ngoài, luôn xử lý và vứt bỏ
hộp đựng đúng cách.

Làm theo đúng chỉ dẫn.
Đặc biệt chú ý đến các cảnh báo.
Không bao giờ dùng nhiều hơn mức
được khuyến nghị.
Tránh xa tầm tay của trẻ em.
Tai nạn có thể gây ra bệnh tật và chấn
thương. Luôn giữ số điện thoại của
Trung tâm Kiểm soát Chất độc
Washington.

