
Khói thuốc thụ động (Secondhand Smoke - SHS) bao gồm khói từ sản phẩm thuốc lá đang cháy và khói do người hút thuốc phà ra. SHS là một chất độc hại 
gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho những người không hút thuốc.1 Nhất là nhiều người sống trong nhà ở công cộng bị ảnh hưởng bởi SHS.2 Những 
người này gồm có trẻ em, người già và những người bất lực.2

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ phân loại SHS 
là một tác nhân gây ung thư.1

SHS chứa hàng trăm hóa chất độc hại bao gồm 
formaldehyt, asen và hydro xyanua.1

Không có mức an toàn nào khi tiếp xúc với SHS.1

Những nguy cơ cho sức khỏe

Hít vào SHS gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho trẻ em và 
người lớn.

Trẻ em tiếp xúc với SHS dể có thể bị:

• Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột (SIDS)1

• Viêm phế quản và viêm phổi1

• Nhiễm trùng tai1

• Cơn hen suyễn1

Người lớn tiếp xúc với SHS dể có 
thể bị

• Ung thư phổi1

• Bệnh tim & đột quỵ1

• Vấn đề hô hấp1

41.000 Tại Hoa Kỳ, khoảng 41.000 người lớn 
không hút thuốc chết hàng năm do 
tiếp xúc với SHS.3

61%
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Tán trợ chính sách nhà ở không khói thuốc 

Người thuê nhà ở California chính sách nhà ở không khói thuốc để bảo 
vệ bản thân và gia đình:

61% người thuê nhà ủng hộ cấm hút thuốc 
trong các căn hộ.4

69% người thuê nhà ủng hộ quy luật hút 
thuốc ở khu vực chung ngoài trời.4

Hơn một trong ba người không hút thuốc 
sống trong nhà cho thuê bị tiếp xúc với SHS.2

Hai trong năm trẻ em (bao gồm bảy trong 
mười trẻ em da đen) bị tiếp xúc với SHS.2

Ai có nguy cơ?

1 trong 3 
2 trong 5
Khói thuốc lá thụ động tại nhà

Nhà là địa điểm chính mà trẻ em tiếp xúc 
với SHS.2

SHS có thể bay vào các căn hộ qua cửa sổ, 
cửa ra vào, tường, hành lang và ống dẫn 
khí.2 

Khói thuốc thụ động tại các khu chung cư

69%



Tài liệu tham khảo: Hút thuốc gián tiếp tại các khu chung cư
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