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HƯỚNG DẪN QUY TẮC 
Yêu Cầu về Khóa An Toàn Chống Trẻ Em 

CHỦ ĐỀ CỦA HƯỚNG DẪN 

Những vật dụng nào phải được cất giữ trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em? 

LOẠI GIẤY PHÉP VÀ QUY TẮC 

Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký (RF) 
OAR 414-205-0110(1)(k): Vật tư làm vệ sinh, sơn, diêm, bật lửa và bao nhựa được cất giữ trong tủ có 
khóa an toàn chống trẻ em; 

OAR 414-205-0110(1)(l): Các vật dụng gây nguy hiểm tiềm ẩn khác, chẳng hạn như thuốc, dao nhọn, 
các vật liệu độc hại và gây ngộ độc được cất giữ trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em. 

Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) 
OAR 414-350-0170(9)(b): Các vật dụng có nguy cơ tiềm ẩn (ví dụ: vật tư và thiết bị làm vệ sinh, sơn, vật 
liệu độc hại và gây ngộ độc, túi nhựa, bình xịt aerosol, chất tẩy rửa) phải được cất giữ trong tủ có khóa 
an toàn chống trẻ em; 

OAR 414-350-0180(9)(e): Tất cả các thuốc phải để trong thùng đậy nắp chặt, được khóa bằng khóa 
hoặc chốt chống trẻ em và được cất giữ ngoài tầm với của trẻ. 

Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận (CC) 
OAR 414-300-0170(1)(i)(B): Các vật dụng có nguy hiểm tiềm ẩn đối với trẻ em (ví dụ: vật tư và thiết bị 
làm vệ sinh, vật liệu độc hại và gây ngộ độc, sơn, túi nhựa, bình xịt aerosol, chất tẩy rửa) phải được để 
trong tủ có khóa hoặc chốt chống trẻ em; 

OAR 414-300-0230(2)(a): Tất cả các thuốc phải để trong thùng đậy nắp chặt, được khóa bằng khóa 
hoặc chốt chống trẻ em. 

TẠI SAO ÁP DỤNG CÁC QUY TẮC NÀY  

Để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của trẻ, hầu hết các vật dụng có nguy cơ tiềm ẩn phải được 
cất giữ trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em. Chúng tôi khuyến cáo rằng các vật dụng có nguy hiểm 
tiềm ẩn mà không bắt buộc phải cất trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em thì phải được cất giữ ngoài 
tầm với của trẻ. 

ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG NHÀ TRẺ CỦA QUÝ VỊ 

Lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ các vật dụng và chỉ được sử dụng như công cụ tham khảo 

Các vật dụng phải được cất giữ trong tủ có khóa an 
toàn chống trẻ em 

Các vật dụng cần được cất giữ ngoài tầm với của trẻ  

Dung dịch khử trùng, bao gồm thuốc tẩy/nước tẩy 
và các dung dịch làm vệ sinh khác trong RF, CF và 
CC, trong tất cả các khu vực của nhà trẻ (ngoại trừ 
khu vực thay tã trong CC) 

Dung dịch thuốc tẩy/nước tẩy khử trùng và dung 
dịch khử trùng trộn sẵn dùng cho cơ sở thương 
mại được để trong khu vực thay tã (chỉ dành cho 
CC) 

Tất cả các dung dịch làm vệ sinh khác (không bao 
gồm thuốc tẩy/nước tẩy) 

Dung dịch thuốc tẩy/nước tẩy khử trùng 
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Các vật dụng phải được cất giữ trong tủ có khóa an 
toàn chống trẻ em 

Các vật dụng cần được cất giữ ngoài tầm với của trẻ  

Các dung dịch và thuốc xịt khử trùng đã trộn sẵn, 
dùng làm vệ sinh cho cơ sở thương mại 

Xà bông và dung dịch nước làm vệ sinh 

Xà bông rửa chén tự động (ví dụ: bột, gel, viên  
nén) 

Xà bông rửa chén dạng lỏng 

Thuốc bôi nóng có chứa menthol Kem chống nắng và kem trị hăm tã  

Nước hoa và bình xịt cơ thể nếu có chứa cồn Kem dưỡng da tay và cơ thể, chất khử mùi, bình 
xịt cơ thể có chứa cồn 

Dầu gội có chứa thuốc (chứa chất lindane) và các 
sản phẩm nhuộm tóc 

Dầu gội đầu, dầu xả, gel và xịt tóc 

Chất tẩy sơn móng tay (chứa acetone) và sơn lót 
(chứa methacrylic acid) 

Sơn móng tay và kem cạo râu 

Nước xúc miệng Kem đánh răng 

Tất cả các thuốc theo toa và không theo toa (ví dụ: 
vitamin, thuốc nhỏ mắt có chứa imidazoline) 

Hỗn hợp bột protein và dung dịch rửa kính áp 
tròng 

Bình xịt làm thơm mát không khí aerosol và bình 
xịt aerosol 

Bình làm thơm mát không khí dạng cắm điện và 
bình làm thơm mát không khí không phải aerosol; 
nhang thơm 

Tinh dầu Bình khuếch tán tinh dầu 

Cồn lau chùi Dung dịch sát trùng tay chứa cồn 

Bất kỳ thùng chứa bia rượu nào đã mở  Bất kỳ thùng chứa bia rượu nào chưa mở 

Túi nhựa đủ lớn có khả năng ụp lên đầu trẻ, bao 
gồm các túi nhựa để trong khu vực thay tã 

 

Khăn lau khử trùng  

Chất tẩy rửa và chất làm mềm vải  

Dao nhà bếp, bộ dao, kéo của người lớn, dao cạo 
râu và pin  

 

THÔNG TIN BỔ SUNG 

Ngoài các vật dụng được liệt kê trong bảng ở trên, các vật dụng sau đây phải luôn để trong tủ có khóa 
an toàn chống trẻ em: 

• Thuốc trừ sâu bao gồm thuốc chống côn trùng 
• Chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn như chất làm loãng sơn, xăng và dầu hỏa 
• Các bình xịt aerosol hoặc bình xịt tự động dạng nén 
• Các chất ăn mòn như hydrogen peroxide, chất tẩy rửa lò nướng và chất tẩy rửa cống  
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• Tất cả các vật liệu được sử dụng để đốt, chẳng hạn như diêm, bật lửa và chất mồi lửa  
• Máy cắt cỏ, dụng cụ làm vườn dành cho người lớn, dụng cụ chạy bằng điện, cưa tay, dao nhọn 

và các vật sắc nhọn khác như phi tiêu 
• Đinh và ốc vít lỏng lẻo 
• Các hóa chất dùng để chăm sóc bãi cỏ/sân vườn 
• Tất cả cần sa, chiết xuất từ cần sa và đồ dùng có liên quan 

Đối với RF và CF, súng ống, súng hơi và súng BB và các vũ khí khác phải được lấy đạn ra và cất giữ 
trong tủ có khóa. Đạn dược phải được cất giữ riêng biệt và trong tủ có khóa. Cấm tàng trữ súng 
trong CC. 

CHUYÊN GIA CẤP PHÉP OCC CÓ THỂ XEM XÉT 

Các khu vực của nhà trẻ nơi để các vật dụng nguy hiểm. Thông thường xem xét nơi cất giữ thuốc, chất 
làm vệ sinh, dao nhà bếp sắc nhọn và các vật liệu nguy hiểm khác để đảm bảo các vật dụng này nằm 
trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em. 

Thực Hành Tốt Nhất để Phòng Ngừa Tai Nạn & Cất Giữ Các Vật Dụng Nguy Hiểm: 
• Nếu sản phẩm có dán nhãn “keep out of reach of children” (giữ xa tầm với của trẻ) thì quý vị 

nên đặt những vật dụng đó trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em nếu chưa được yêu cầu theo 
quy tắc. 

• Cất giữ tất cả các vật dụng nguy hiểm trong tủ có khóa an toàn chống trẻ em. 
• Chỉ sử dụng các vật dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
• Cất giữ các chất độc hại tách biệt với thuốc và thực phẩm. 
• Giữ chìa khóa ngoài tầm với của trẻ và không để ở trong hoặc gần ổ khóa. 
• Không sử dụng các vật dụng này khi có mặt trẻ hoặc trẻ đang ở trong khuôn viên. 
• Giữ các vật dụng trong gói, chai hoặc thùng chứa ban đầu để tránh trộn lẫn. 
• Lưu giữ số điện thoại của trung tâm kiểm soát chất độc trong điện thoại của quý vị: 1-800-222-

1222. 
• Hãy nhớ rằng bao bì chống trẻ em không hoàn toàn ngăn được trẻ. 

NGUỒN THÔNG TIN TÙY CHỌN 

Nguồn Kiểm Soát Chất Độc : https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center Điện thoại: 1-800-222-1222 

Đào Tạo Trực Tuyến Phòng Chống Ngộ Độc: Đào Tạo Trực Tuyến Phòng Chống Ngộ Độc | Trung Tâm 
Ngộ Độc Oregon https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center/poison-prevention-online-training 

Quy Tắc Hành Chính Oregon, Bộ Giáo Dục Oregon, Ban Giáo Dục Mầm Non, Chương 414, Mục 205 Nhà 
Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký, 300 Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận và 350 Nhà Trẻ Gia Đình Được 
Chứng Nhận. 

Quý vị được hưởng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và hỗ trợ khác miễn phí. Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ 
hoặc các hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giữ Trẻ theo số 503-947-1400. 

Ngày Phát Hành Ban Đầu: Tháng 8 năm 2021 
Cập Nhật: Tháng 4 năm 2022 

https://www.ohsu.edu/oregon-poison-center/poison-prevention-online-training
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1908
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
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