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Bộ công cụ ứng phó với opioid và Fentanyl dành cho trường 
học  
Thư/email mẫu cho học sinh và gia đình  
Sử dụng thư/email này để giúp xây dựng nhận thức về sự nguy hiểm của thuốc viên 
tẩm fentanyl giả và rủi ro của việc sử dụng opioid. Cho học sinh và gia đình biết lãnh đạo 
nhà trường đang làm gì để bảo vệ và hỗ trợ thanh thiếu niên, cũng như nơi để được hỗ trợ và 
biết thêm thông tin.  

Dòng chủ đề được đề xuất: Thông tin về mối nguy hiểm của Fentanyl và thuốc giả 

Gửi các học sinh & gia đình, 

Trường học của chúng tôi coi sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh là trọng tâm của 
công việc mà chúng tôi làm.  Chúng tôi viết thư này để chia sẻ những lo lắng về fentanyl và 
các loại thuốc opioid. Những loại thuốc này đang gây hại cho mọi người trong cộng đồng của 
chúng ta. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp bảo vệ học sinh. 

Mối nguy hiểm là gì? Mỗi tuần, khoảng 5 người Oregon chết vì sử dụng ma túy quá liều. 
Hiện giờ, những viên thuốc opioid giả có thêm fentanyl ở khắp Oregon. Những viên thuốc giả 
này rất nguy hiểm. Một viên thuốc duy nhất có thể gây ra quá liều.  

Opioid là gì? Opioid là loại thuốc làm chậm nhịp thở và khiến người bệnh cảm thấy buồn ngủ. 
Opioid bao gồm morphin, oxycodone, dilaudid và heroin. Fentanyl là một loại opioid mạnh 
khác: một liều lượng nhỏ như một vài hạt cát có thể giết chết một người.  

Tại sao mọi người sử dụng opioid? Thuốc phiện có thể được kê đơn như thuốc giảm đau. 
Một số thanh niên thử ma túy vì tò mò. Một số người sử dụng ma túy để tránh cảm xúc khó 
khăn. Opioid là chất gây nghiện. 

Naloxone là gì?  Naloxone (còn được gọi là Narcan) là một loại thuốc có thể được sử 
dụng bằng cách tiêm hoặc xịt mũi để nhanh chóng khôi phục lại nhịp thở bình thường 
cho một người có nhịp thở chậm lại hoặc ngừng lại do sử dụng quá liều fentanyl, opioid theo 
toa hoặc heroin. Khởi phát naloxone xảy ra trong vòng 2-3 phút và có thể kéo dài trong 30-90 
phút. Đôi khi cần dùng liều naloxone thứ hai nếu các triệu chứng quá liều trở lại. Nếu ai đó 
bạn biết đang sử dụng opioid, xin hãy cân nhắc đến việc mang theo Narcan và để có sẵn 
trong nhà của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách mua Narcan và cách sử dụng nó tại đây: 
Narcan Rescue for Opioid Overdose. 

Chúng ta có thể làm gì? Vui lòng nói về những mối quan tâm này với học sinh của bạn và 
những người khác mà bạn quan tâm. Thư này có thông tin quan trọng, hướng dẫn để ứng phó 
với quá liều và các liên kết tài nguyên. Hãy chia sẻ điều này với bất kỳ ai có thể cần nó.  

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và sự an toàn của mỗi học sinh trong cộng đồng 
trường học của chúng tôi. Chúng tôi biết những cuộc trò chuyện này có thể khó khăn. Người 
tốt nhất để liên hệ nếu quý vị có câu hỏi là: ____________ (Điền Người liên hệ của Trường).   

 

 
 

 
 

https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
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Trân trọng, 

(Chèn Hiệu trưởng/Giám đốc Trường/Quản trị viên Dịch vụ Y tế Trường học) 

Sau đây là một số thông tin xin chia sẻ với các em học sinh và gia 
đình: 

     

Thuốc từ bạn bè và 
thuốc bạn mua trực 
tuyến hoặc từ 
phương tiện truyền 
thông xã hội, 
không an toàn.  

 

• Nếu một thuốc đến từ bất kỳ ai không phải 
là bác sĩ hoặc dược sĩ, xin không uống. Nó 
có thể là thuốc giả. 

• Thuốc giả không được kiểm soát. Mỗi viên 
thuốc có thể có một lượng thuốc khác nhau. 
Mỗi viên thuốc giả là một rủi ro. 

 

Thuốc bác sĩ kê 
cho một người chỉ 
được sử dụng cho 
người đó, đúng 
theo hướng dẫn. 

 

• Không uống thuốc đã được kê cho người 
khác hoặc bạn nhận được từ bạn bè hoặc 
các nguồn khác. 

• Mỗi cơ thể đều khác nhau. Một viên thuốc 
an toàn cho một người có thể gây hại cho 
người khác. 

• Bất kỳ viên thuốc nào cũng có thể nguy 
hiểm nếu uống nhầm, chẳng hạn như quá 
nhiều hoặc quá thường xuyên. 

 

Thuốc giả có thể 
trông giống như 
thuốc thật. 

  

• Viên thuốc có tẩm fentanyl giả có thể có bất 
kỳ màu nào. Chúng thường là những viên 
thuốc có màu xanh lam, xanh lục hoặc nhạt. 

• Một số viên thuốc giả có nhãn hiệu giống 
như viên thuốc thật. Một số được đánh dấu 
“M30”, “K9”, “215” hoặc “V48”. Thuốc giả có 
thể có dấu khác hoặc không có dấu. 
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Nhà trường và gia 
đình muốn trợ 
giúp. 

• Việc xin trợ giúp được hoan nghênh. 

• Những học sinh nói với chúng tôi rằng họ 
đang sử dụng ma túy, hoặc xin trợ giúp, sẽ 
không bị trừng phạt. 

• Học sinh có thể nói chuyện với 
____________ (Chèn nhân viên: tư vấn 
viên trường học, nhân viên xã hội trường 
học, y tá trường học, hiệu trưởng, nhân 
viên SBHC), hoặc một người lớn đáng tin 
cậy khác. 

• Nếu một học sinh cảm thấy không an toàn 
hoặc biết ai đó cảm thấy không an toàn, họ 
có thể chia sẻ mối quan tâm bằng cách truy 
cập safeoregon.com hoặc gọi điện hoặc 
nhắn tin tới số 844-472-3367. 

Dưới đây là những hành động cần thực hiện nếu bạn chứng kiến 
quá liều trong gia đình hoặc cộng đồng của mình: 
NHẬN BIẾT: Biết các dấu hiệu của quá 
liều opioid:  

● Co đồng tử 
● Thở chậm, nông hoặc không thở 
● Nói lảm nhảm hoặc ngáy 
● Khó đánh thức hoặc không thể 

đánh thức 
● Buồn ngủ cực độ 
● Da ẩm lạnh 
● Da, móng tay hoặc môi xám hoặc 

xanh 

ỨNG PHÓ: Nếu nghi ngờ quá liều opioid, 
hãy gọi ngay cho số 9-1-1. 

Cũng làm như sau nếu có thể: 

● Kiểm tra mạch và nhịp thở của người bất 
tỉnh.  

● Bắt đầu ngay lập tức hô hấp nhân tạo 
nếu thiếu mạch hoặc nhịp thở. 

● Sử dụng naloxone (Narcan) càng nhanh 
càng tốt. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách mua naloxone (Narcan) và cách sử dụng nó bằng cách 
truy cập trang Narcan Rescue for Opioid Overdose từ Cơ quan Y tế Oregon. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/adtc3GF2lazAN2bR73D03Q%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRkB_6fP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuc2FmZW9yZWdvbi5jb20vcmVwb3J0LWEtdGlwL1cHc2Nob29sbUIKYiUfyyZiYN1QU1IZYXNobGV5dGhpcnN0cnVwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/adtc3GF2lazAN2bR73D03Q%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRkB_6fP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuc2FmZW9yZWdvbi5jb20vcmVwb3J0LWEtdGlwL1cHc2Nob29sbUIKYiUfyyZiYN1QU1IZYXNobGV5dGhpcnN0cnVwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
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Dưới đây là một số trang web hữu ích: 

Hỗ trợ cho sinh viên và gia đình 
 8 lời khuyên khi nói chuyện với thanh thiếu niên của bạn về rượu và các loại ma túy 

khác được tạo bởi Safety First. 

 Điều trị và nguồn lực phục hồi Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện ở Thanh thiếu niên 
từ Cơ quan Y tế Oregon 

 Nguồn lực Giúp đỡ Trợ giúp Gia đình, nhóm, đào tạo và hỗ trợ khác cho các gia đình 
đối phó với chứng nghiện 

  Các chương trình Phòng chống Tự tử dành cho Thanh niên Oregon 

Thông tin về opioid, fentanyl và naloxone/sơ cứu bằng Narcan 
 Giả và gây tử vong: Chiến dịch chống thuốc giả/fentanyl và chương trình giảng dạy do 

Học khu Beaverton phát triển 

 Tẩm và gây chết người: Chiến dịch của Hạt King, Washington được thiết kế để dạy 
thanh thiếu niên về rủi ro khi mua thuốc và bột có khả năng tẩm fentanyl 

 Song for Charlie: Một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do gia đình điều hành dành riêng 
để nâng cao nhận thức về “fentapills”. 

 Bản tin Mối đe dọa Cộng đồng Tháng 4 năm 2022 từ Khu vực Buôn bán Ma túy cường 
độ cao Oregon (HIDTA) 

 Nguồn lực sơ cứu Naloxone cho quá liều opioid từ Cơ quan Y tế Oregon 

Đường dây trợ giúp 
 Đường dây ngăn chặn tự tử quốc gia 24 giờ (do Lines for Life điều hành): 1-800-273-

8255 

 Lines for Life: nhắn tin “273TALK” đến 839863 (dịch vụ nhắn tin có sẵn từ Thứ Hai - 
Thứ Sáu, từ 2 - 6 giờ chiều Thái Bình Dương). 

 Đường dây nhắn tin khủng hoảng 24/7: Soạn tin “OREGON” gửi 741741. 

 Đường dây dành cho thanh thiếu niên là một cuộc khủng hoảng và đường dây trợ giúp 
từ thanh thiếu niên đến thanh thiếu niên. Gọi 1-877-968-8491 hoặc nhắn tin 
“teen2teen” tới 839863. 

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở dạng bản in khổ lớn, chữ braille hay 
theo định dạng quý vị muốn. Liên hệ với Ashley Thirstrup theo số 503-720-2557 hoặc 
ashley.thirstrup@dhsoha.state.or.us. Chúng tôi nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp hoặc bạn có 
thể quay số 711. 

https://drugpolicy.org/sites/default/files/SafetyFirst-8-Tips-for-Talking-Tip-Sheet.pdf
https://drugpolicy.org/sites/default/files/SafetyFirst-8-Tips-for-Talking-Tip-Sheet.pdf
https://www.oregon.gov/oha/HSD/BH-Child-Family/Pages/Youth-SUD.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelpingfamilieshelp.com%2Fresources-for-families-dealing-with-addiction&data=04%7C01%7CKELSEY.SMITHPAYNE%40dhsoha.state.or.us%7Ca65ca4fcc4ed45ebe2ce08da1812716a%7C658e63e88d39499c8f4813adc9452f4c%7C0%7C0%7C637848765934939072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O4X9%2B%2Bb%2FZ1Eu%2FePejVZs%2FqPOX%2BrNQioaDMapH8rR%2Bd4%3D&reserved=0
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3548.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3548.pdf
https://www.beaverton.k12.or.us/departments/communications-community-involvement/fake-and-fatal
https://www.lacedandlethal.com/
https://www.songforcharlie.org/
https://drive.google.com/file/d/1tFF6htjpUeELwkcJniGEmH8fXyqDlB73/view?usp=sharing
http://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEwMDEuNDY3ODM0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L09IQS9IU0QvQU1IL1BhZ2VzL0NyaXNpcy1UZXh0LUxpbmUuYXNweD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.IY_9tj2CG69yqOY0xdUYVvJBYLhCXk53in9MoDtWfQU/s/9382775/br/113268840909-l__;!!OxGzbBZ6!IX5ApjpALxvS8hOQ9wIHgm8048Wovmnn3ISdulEhTdVbuy4WBUV3jKdXGE_9d1UJl42l0Ruddf6Lqw$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEwMDEuNDY3ODM0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L09IQS9IU0QvQU1IL1BhZ2VzL0NyaXNpcy1UZXh0LUxpbmUuYXNweD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.IY_9tj2CG69yqOY0xdUYVvJBYLhCXk53in9MoDtWfQU/s/9382775/br/113268840909-l__;!!OxGzbBZ6!IX5ApjpALxvS8hOQ9wIHgm8048Wovmnn3ISdulEhTdVbuy4WBUV3jKdXGE_9d1UJl42l0Ruddf6Lqw$
https://oregonyouthline.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:ashley.thirstrup@dhsoha.state.or.us
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