Cảnh báo về An toàn của CPSC
Gói nước giặt dùng cho một lần giặt:
Có hại cho trẻ em
KHÔNG cho trẻ em cầm chơi; Cất kỹ và ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em
Trẻ em tiếp xúc với hóa chất trong các gói
nước giặt dùng cho một lần giặt có nguy cơ bị
thương nặng. Một số hóa chất trong các gói
nước giặt này là chất độc hại. Ủy ban An toàn
Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) khuyến
cáo các bậc cha mẹ và người chăm sóc cất kỹ
những gói nước giặt này và để chúng tránh xa
trẻ em.
Các gói nước giặt hấp dẫn trẻ em như đồ chơi
vì chúng mềm và nhiều màu sắc, giống với
những đồ vật quen thuộc như kẹo, đồ chơi và
các sản phẩm dành cho trẻ đang mọc răng.
Trẻ em đã phải nhập viện vì bất tỉnh, nôn mửa
nhiều, tình trạng mơ màng, sưng họng và khó
thở (cần đặt nội khí quản) sau khi nuốt sản
phẩm này. Nước giặt từ các gói bị vỡ khi chạm
vào mắt cũng dẫn đến kích ứng nghiêm trọng
mà cần phải đi khám y tế và bị mất thị lực tạm
thời do bỏng mắt.
Vì những gói này hòa tan nhanh chóng và các
hóa chất độc hại đậm đặc sẽ lan tỏa khi tiếp
xúc với nước, tay ướt hoặc nước bọt, người tiêu
dùng được khuyến cáo luôn phải xử lý các gói
giặt cẩn thận và bằng tay khô.

CPSC khuyến nghị ba bước an toàn
để ngăn ngừa ngộ độc không chủ ý và
chấn thương mắt liên quan đến gói
giặt dùng cho một lần giặt:
1. KHÔNG cho trẻ em cầm gói xà bông
giặt để chơi.
2. Giữ kín các gói nước giặt trong bao
bì nguyên thủy và đảm bảo rằng
chúng được cất kỹ, ngoài tầm nhìn
và tầm với của trẻ em.
3. Nếu lỡ nuốt hoặc bị dính vào mắt,
hãy gọi ngay cho đường dây hỗ trợ
về ngộ độc theo số 1-800-222-1222.

ỦY BAN AN TOÀN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG HOA KỲ

Ấn Hành 390v/022022

