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THUỐC LÁ, HOOKAH, CẦN SA, 
VAPE, XÌ GÀ NHỎ

Khói thuốc do người khác hút phổ biến hơn bạn nghĩ. 
Năm 2017 chỉ có 10% người dân California hút thuốc lá, 
nhưng hơn một nửa đã bị phơi nhiễm với tác hại của 
khói thuốc. Và khói thuốc lá chỉ là khởi đầu. Người dân 
California phải đối mặt với mức độ gia tăng của khói 
thuốc do người khác hút từ vape và cần sa.   
Không gì trong số đó là vô hại cả.  

Nhiều cách hơn để hút = nhiều khói thuốc hơn
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TẤT CẢ MỌI LOẠI KHÓI THUỐC DO NGƯỜI KHÁC 
HÚT LÀ CÓ HẠI

BẢO VỆ NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

BẢO VỆ NGƯỜI THÂN CỦA BẠN Ở CÁC NƠI & 
KHÔNG GIAN

ĐIỀU PHẢI LÀM NẾU BẠN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI 
KHÓI THUỐC ĐỘC HẠI DO NGƯỜI KHÁC HÚT

TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI KHÓI THUỐC DO NGƯỜI 
KHÁC HÚT

THÊM TÀI NGUYÊN TIẾNG ANH

NGUỒN



TẤT CẢ MỌI LOẠI KHÓI THUỐC 
DO NGƯỜI KHÁC HÚT LÀ CÓ HẠI

Xì gà nhỏThuốc lá
Khói thuốc lá do người khác hút gây 
khoảng 7,330 tử vong vì ung thư phổi 
và 33,950 người chết vì bệnh tim mỗi 
năm tại Hoa Kỳ.

Vape
Ít nhất 10 hóa chất được nhận diện 
trong bình xịt hơi vape có trong 
danh sách Proposition 65 của 
California về hóa chất độc hại gây 
ung thư và sinh sản.

Cần sa
Khói thuốc do người khác hút từ 
cần sa chứa nhiều chất gây ung 
thư và hóa chất độc hại cũng như 
khói thuốc lá. Trong một nghiên 
cứu, cứ 3 trong 4 đứa trẻ mà cha 
mẹ chúng hút cần sa trong nhà có 
tetrahydrocannabinol (THC) trong 
máu ở cơ thể chúng.

Khói thuốc do người khác hút từ xì gà 
nhỏ chứa các hóa chất độc hại cũng 
như khói thuốc lá.

Chỉ vì nó không có mùi như thuốc lá không có nghĩa là nó không gây hại cho sức khỏe. Không có gì gọi là 
an toàn với khói thuốc do người khác hút.
Dưới đây là những nguy hiểm đặc trưng đối với các sản phẩm thuốc lá khác nhau.

Khói thuốc do người khác hút từ 
hookah chứa carbon monoxide và 
các hóa chất độc hại khác có thể gây 
ung thư phổi, bọng đái và miệng.

Hookah 



Trẻ em đối mặt với 
nguy cơ cao hơn về:

Người già (cũng như tất cả 
người lớn) có nguy cơ về:

Thú cưng bị ảnh hưởng  
như sau:

Triệu chứng hô hấp mãn tính

Hen suyễn

Nhồi máu cơ tim

Sức khỏe suy yếu

Nhiễm trùng tai giữa

Nhiễm trùng đường hô hấp

Hen suyễn

Trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm với khói 
thuốc do người khác hút có tỷ lệ 
SIDS (hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh) 
cao hơn.

Chó cho thấy nhiều trường hợp bị 
ung thư phổi và mũi hơn.

Mèo sống ở nhà có người hút thuốc 
có nguy cơ gấp 3 lần phát triển ung 
thư hạch, một loại ung thư có tiên 
lượng xấu cho sống còn.

Chim phát triển các vấn đề về hô hấp 
như viêm phổi và ung thư phổi.

Trẻ Em, Người Già, và Thú Cưng

Khói thuốc do người khác hút gây nguy hiểm cho sức khỏe của mọi 
người trong phạm vi của khói, đặc biệt là trẻ em và thú cưng thiếu khả 
năng thay đổi môi trường của chúng.

BẢO VỆ NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG



BẢO VỆ NGƯỜI THÂN CỦA BẠN Ở 
CÁC NƠI & KHÔNG GIAN
Phơi nhiễm với khói thuốc lá ngày càng gia tăng nhanh chóng, và 
bạn phải tự học hỏi về các chính sách trong cộng đồng để bảo vệ 
gia đình mình. Các thành phố, quận và bộ lạc ban hành chính sách 
không khói thuốc của riêng họ. Chính sách địa phương có thể xây 
dựng dựa trên luật cấm hút thuốc trên toàn tiểu bang, và mở rộng 
ra nhiều địa điểm và không gian hơn để bảo vệ bạn và gia đình bạn.
 
Khi bạn biết chính sách nào đang được thực thi, bạn có thể đứng lên 
và bảo vệ chính mình và những người thân yêu.

Luật CA về làm sạch không khí  
cấm hút thuốc trong nhà, các loại:

Biết Quyền Lợi của Bạn & Làm Thế Nào Để Bênh Vực 

Bạn có thể bị phơi nhiễm với 
khói thuốc do người khác hút:

Vape

Cần sa

Xì gà nhỏ

Xì gà

Hookah

Thuốc lá

Bên trong – nhà bạn, căn hộ, chung 
cư hoặc vài nơi làm việc. 

Ngoài trời – vỉa hè, lối ra vào, công 
viên, đường mòn, hàng hiên ăn uống 
nhà hàng, lễ hội, buổi hòa nhạc, hoặc 
các sự kiện được tổ chức và ngoài 
công trường.



ĐIỀU PHẢI LÀM NẾU 
BẠN BỊ PHƠI NHIỄM 
VỚI KHÓI THUỐC 
ĐỘC HẠI
DO NGƯỜI KHÁC 
HÚT

1 2

3 4

Ghé TobaccoFreeCA.com/Viet để  
tìm hiểu về luật không khói thuốc 
của California.

Tìm hiểu về chính sách không khói 
thuốc của cộng đồng bạn. 

Liên lạc với bộ y tế địa phương bạn 
để báo cáo bị phơi nhiễm hoặc xin 
trợ giúp về một vấn đề mà bạn đang 
trải nghiệm. 

Liên lạc với thị trưởng của bạn để 
cho họ biết bạn muốn có một cộng 
đồng hoàn toàn không khói thuốc.

https://TobaccoFreeCA.com/Viet
https://tobaccofreeca.com/secondhand-dangers-viet/#smokefree-policies
https://tobaccofreeca.com/secondhand-dangers-viet/#smokefree-policies
https://tobaccofreeca.com/secondhand-dangers-viet/#take-action
https://tobaccofreeca.com/secondhand-dangers-viet/#take-action


TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG 
KHÔNG KHÓI THUỐC
Nếu bạn bị phơi nhiễm với khói thuốc do người khác hút từ 
người bạn sống chung hoặc dành thời gian với, có những 
điều bạn có thể làm để giúp. ASQ - Trung Tâm Cai Thuốc Lá 
Dành Cho Người Việt cung cấp tư vấn chuyên môn bằng 3 
thứ tiếng – Trung Hoa (Quảng Đông/Quan Thoại), tiếng Hàn 
và tiếng Việt. Nhân viên tư vấn được huấn luyện về chiến 
lược hiệu quả để cai các sản phẩm có nicotine như thuốc lá 
và vape.

Trợ giúp có sẵn tư vấn qua điện thoại, và người gọi có thể đủ 
điều kiện để nhận băng dán miễn phí. Để biết thêm thông 
tin và tài nguyên cho thanh thiếu niên và phụ huynh, hãy 
gọi cho ASQ - Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt 
tại số 1-800-778-8440 hoặc ghé www.asq-viet.org. Đường 
Dây Trợ Giúp Người Hút Thuốc của California cũng cung cấp 
hỗ trợ bằng tiếng Anh, xin gọi 1-800-NO-BUTTS hoặc ghé  
www.nobutts.org.

Nếu bạn hoặc người nào bạn biết muốn cai sử dụng cần sa, 
hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc liên lạc với đường dây trợ 
giúp của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Tâm Thần và Lạm Dụng Ma 
Túy bằng tiếng Anh tại 1-800-662-4357.

Giúp Ai Đó Cai Thuốc

https://www.asiansmokersquitline.org/?lang=vi
https://www.nobutts.org/


Mary

Kory Araceli

Toni

Bạn trai tôi hút thuốc lá và chúng tôi sống cùng nhau. 
Nếu tôi đi chơi với anh ta, tôi giữ một khoảng cách 
để tránh hít phải khói thuốc. Nếu anh ta từ bên ngoài 
vào sau khi hút thuốc, tôi yêu cầu anh ta rửa tay và 
đánh răng vì mùi khói có thể làm cho tôi đau đầu.”

Nếu bạn bị phơi nhiễm với khói thuốc do người 
khác hút từ thuốc lá hoặc vape [tại nơi làm việc], 
bạn cần tiếp cận ban quản lý ngay lập tức.”

Nếu tôi ở một nhà hàng ăn uống ngoài trời và người 
ta vaping hoặc hút thuốc, có thể tôi sẽ yêu cầu 
chuyển sang bàn khác.”

Bên ngoài một quán Starbucks, một nhóm đàn ông lớn tuổi đang 
hút thuốc và chơi bài. Chỗ ngồi trống duy nhất là ở ngoài trời. Tôi 
hỏi người pha cà phê nếu họ có cho phép hút thuốc và cô ấy nói là 
không. Cô ta đã yêu cầu mấy người đàn ông ngừng hút thuốc.”

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI KHÓI THUỐC 
DO NGƯỜI KHÁC HÚT
Lời khuyên từ đồng bào California (2019)

“

“

“

“

“

“

Tôi bị phơi nhiễm với cần sa do người khác hút tại 
một lễ hội âm nhạc ở Fresno. Tôi rất ngạc nhiên khi 
địa điểm đã không có chính sách chặt chẽ hơn về hút 
thuốc và vaping. Tôi đã sử dụng phương tiện truyền 
thông xã hội để khiếu nại đến ban tổ chức. Một khiếu 
nại công khai trên mạng xã hội có vẻ không hay đối 
với họ, vì vậy có nhiều khả năng họ sẽ  nhanh chóng 
trả lời.”
Peter

Tôi đi coi một trận bóng rổ và người ngồi trước mặt 
tôi thì vaping. Anh ta vape và sau đó dấu bút vape 
của anh ta đi khi có người soát vé đi ngang. Tôi đã nói 
với bảo vệ về điều này và họ đã xử lý xong.”
Karla



THÊM TÀI NGUYÊN 
TIẾNG ANH
What toxic chemicals are in secondhand 
smoke, what their effects are, and how to 
protect your family.
Nguồn: Văn Phòng của Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ

The do’s and don’ts of helping people quit.
Nguồn: Đường Dây Trợ Giúp Người Hút Thuốc của California

Facts about secondhand smoke from the 
American Nonsmokers Rights Foundation.
Nguồn: Tổ Chức Quyền Lợi của Người Mỹ Không Hút Thuốc 

How to make informed decisions 
about cannabis.
Nguồn: Bộ Y Tế California

https://www.hhs.gov/sites/default/files/secondhand-smoke-consumer.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/secondhand-smoke-consumer.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/secondhand-smoke-consumer.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/secondhand-smoke-consumer.pdf
https://www.nobutts-catalog.org/collections/friends-family-members/products/fact-sheet-how-to-help-someone-quit-smoking
https://no-smoke.org/secondhand-marijuana-smoke-fact-sheet/
https://no-smoke.org/secondhand-marijuana-smoke-fact-sheet/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/DO/letstalkcannabis/pages/letstalkcannabis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/DO/letstalkcannabis/pages/letstalkcannabis.aspx
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