
Bảng Tóm Lược Kết Quả Xét Nghiệm Chì Trong Máu và Độ An Toàn của Nhà Ở 
Dùng Bảng Đánh Giá Rủi Ro và Câu Hỏi về An Toàn Nhà Ở dưới đây để kiểm tra cácem nhỏ khoẻ mạnh từ 6 đến 72 tháng tuổi mỗi lần chúng tới khám. 
Bảng Đánh Giá Rủi Ro và Câu Hỏi về Độ An Toàn của Mái Ấm- * Chọn “có” cho câu hỏi 1-7 nếu thấy trẻ có nguy cơ cao hoặc "không biết". Câu hỏi 8-11 liên 
quan đến vấn đề An Toàn Nhà Ở và sẽ giúp xác định xem nơi ở của trẻ có nguy cơ nào ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay không. 

Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Tên Trẻ     Ngày sinh 
 Có Khg Có Khg Có Khg Có Khg Có Khg 
1. Con bạn đang sinh sống hoặc thường xuyên ghé thăm nhà riêng, nhà giữ trẻ, hay bất cứ toà nhà 

nào được xây dựng trước năm 1950 hay không?           

2. Con bạn có ở ít nhất sáu tiếng đồng hồ một tuần trong nhà riêng, nhà giữ trẻ, hay bất cứ tòa nhà 
nào được xây dựng trước năm 1978 và gần đây đã được tu sửa, đang tu sửa hay có kế hoạch tu 
sửa hay không? 

          

3. Trong gia đình của con bạn hoặc trong số bạn bè của con bạn có ai hiện có hoặc đã từng có độ 
chì trong máu cao không?           

4. Con bạn có thường xuyên tiếp xúc với ai làm việc với chì hay không?Ví dụ: xây dựng, hàn, sơn, 
sửa chữa hệ thống tản nhiệt, tái chế kim loại.           

5. Bạn có thấy con bạn ngậm hoặc chạm vào mặt sơn (chẳng hạn bệ cửa sổ, khung cửa), chìa 
khóa, dây điện, đồ trang sức, rèm cửa mini làm bằng nhựa tổng hợp hoặc đất cát bên ngoài gần 
nhà không? 

          

6. Bạn có cho trẻ uống những liều thuốc dân gian có chứa chì không?Ví dụ: Greta hoặc Azarcon 
(Tây Ban Nha), pay-loo-ah (Đông Nam Á), và thuốc Ayurvedic (Ấn Độ)?           

7. Con bạn có uống nước giếng không?           
8. Nhà bạn có hệ thống báo động hoả hoạn không?           
9. Nhà bạn có máy dò khí carbon monoxide không?           
10. Nhà bạn có bị rỉ nước không (nắm mốc)?           
11. Con bạn có bao giờ bị bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh hoen suyễn không?           
Độ Chì Trong Máu 
 Ngày và chữ ký Cấp độ  Ngày và chữ ký tắt Nhận xét 
Lấy mẫu xét nghiệm lần đầu 
Ghi rõ mao mạch hay tĩnh mạch   Giáo Dục về Chì      

Xác định tĩnh mạch 
Lẫy mẫu xét nghiệm   Tư Vấn Dinh Dưỡng      

Tĩnh mạch lần kế 
Lấy mẫu xét nghiệm   Phòng Ngừa 

Hiểm Hoạ Chì      

Tĩnh mạch lần kế 
Lấy mẫu xét nghiệm   Điều Dưỡng / Công Tác 

Xã Hội Tại Gia      

Tĩnh mạch lần kế 
Lấy mẫu xét nghiệm   Giới Thiệu Đến Chuyên 

Gia Môi Trường      

Tĩnh mạch lần kế 
Lấy mẫu xét nghiệm   Kiểm Tra Môi Trường      

Tĩnh mạch lần kế 
Lấy mẫu xét nghiệm   Giới Thiệu Tới Quản 

Lý Lâm Sàng      

Tĩnh mạch lần kế 
Lấy mẫu xét nghiệm   

Giới Thiệu Tới Chuyên 
Gia Đánh Giá Sự Phát 
Triển của Trẻ 
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