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【TFDA】【TFDA】【TFDA】

1- Sử dụng thuốc phiện không những vi phạm pháp luật, 1- Sử dụng thuốc phiện không những vi phạm pháp luật, 
còn nguy hại đến thể chất lẫn tinh thần của sức khỏe, còn nguy hại đến thể chất lẫn tinh thần của sức khỏe, 
nguy hại đến công việc và cuộc sống của bạn, mà lại nguy hại đến công việc và cuộc sống của bạn, mà lại 
khó cai bỏ, thường dẫn đến tinh thần hoảng hốt mơ khó cai bỏ, thường dẫn đến tinh thần hoảng hốt mơ 
màng, gây sự tổn thương của cơ thể không thể phục hồi, màng, gây sự tổn thương của cơ thể không thể phục hồi, 
còn ẩn tàng tính nguy hại cho tính mạng, sau cùng là còn ẩn tàng tính nguy hại cho tính mạng, sau cùng là 
phải kết thúc bằng cái chết. Bạn tuyệt đối không nên vì phải kết thúc bằng cái chết. Bạn tuyệt đối không nên vì 
hiếu kỳ, tìm kiếm sự kích thích mà tàng trữ hoặc hút hiếu kỳ, tìm kiếm sự kích thích mà tàng trữ hoặc hút 
chích thuốc phiện, và không nên coi thường và lạm dụng chích thuốc phiện, và không nên coi thường và lạm dụng 
những loại ma túy mới đang thịnh hành như thuốc phiện những loại ma túy mới đang thịnh hành như thuốc phiện 
cấp 3 Ketamine (Thường xuyên hút vào, sẽ bị viêm cấp 3 Ketamine (Thường xuyên hút vào, sẽ bị viêm 
đường tiết niệu mạn tính), FM2, Một viên ngủ đường tiết niệu mạn tính), FM2, Một viên ngủ 
(Nimetazepam) v.v...(Nimetazepam) v.v...

2- Sáu chiêu thức để dự phòng độc hại của ma túy :2- Sáu chiêu thức để dự phòng độc hại của ma túy :
(1) Giữ gìn sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường.(1) Giữ gìn sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường.
(2) Tuyệt đối không hiếu kỳ mà dùng thử ma túy.(2) Tuyệt đối không hiếu kỳ mà dùng thử ma túy.
(3) Xây dựng phương pháp giải bày nỗi lòng cho chính xác(3) Xây dựng phương pháp giải bày nỗi lòng cho chính xác
(4) Không dùng thuốc men để làm tỉnh người hoặc giảm (4) Không dùng thuốc men để làm tỉnh người hoặc giảm 

cân.cân.
(5) Xa rời những nơi phức tạp(5) Xa rời những nơi phức tạp
(6) Không nhận thức uống, thuốc lá của người xa lạ.(6) Không nhận thức uống, thuốc lá của người xa lạ.
3- Bộ phúc lợi vệ sinh đã công bô ́ danh sách các cơ sở chỉ 3- Bộ phúc lợi vệ sinh đã công bô ́ danh sách các cơ sở chỉ 

định phục vụ điều trị cai nghiện ma túy, phòng khám cai định phục vụ điều trị cai nghiện ma túy, phòng khám cai 
nghiện, cấp cứu và nằm viện v.v. Ngoài ra, các đoàn thể nghiện, cấp cứu và nằm viện v.v. Ngoài ra, các đoàn thể 
hoặc cơ sở tư vấn cai nghiện dân gian cũng hỗ trợ cung hoặc cơ sở tư vấn cai nghiện dân gian cũng hỗ trợ cung 
cấp phụ đạo tư vấn và sắp xếp nội trú cai nghiện ma túy. cấp phụ đạo tư vấn và sắp xếp nội trú cai nghiện ma túy. 
Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi tư vấn miễn phí đường Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi tư vấn miễn phí đường 
dây nóng 0800-770-885./1955dây nóng 0800-770-885./1955

4- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống ma túy của Liên 4- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống ma túy của Liên 
Hợp Quốc, Đài Loan phát độngHợp Quốc, Đài Loan phát động

phong trào hoa cúc tím (Echinacea). Mời các bạn cùng phong trào hoa cúc tím (Echinacea). Mời các bạn cùng 
nhau phổ biến biểu tượng hoa cúc tím.nhau phổ biến biểu tượng hoa cúc tím.

5- Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, bạn không được 5- Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, bạn không được 
sản xuất,vận chuyển,mua bán,chuyển nhượng, sử dụng sản xuất,vận chuyển,mua bán,chuyển nhượng, sử dụng 
hoặc tích trữ thuốc phiện, móc- phin, co-ca-in, ma túy, hoặc tích trữ thuốc phiện, móc- phin, co-ca-in, ma túy, 
an-phê-ta-min, hoặc là những chất thuốc phiện gây độc an-phê-ta-min, hoặc là những chất thuốc phiện gây độc 
hại khác  nếu khám xét phát hiện và bị khởi tố hoặc bị hại khác  nếu khám xét phát hiện và bị khởi tố hoặc bị 
phán quyết trước pháp luật hình sự .Bộ lao động sẽ bãi phán quyết trước pháp luật hình sự .Bộ lao động sẽ bãi 
bỏ giấy phép lao động của bạn ,và lập tức bị trục xuất, bỏ giấy phép lao động của bạn ,và lập tức bị trục xuất, 
không được nhập cảnh làm việc tại lãnh thổ Đài Loan.không được nhập cảnh làm việc tại lãnh thổ Đài Loan.

        

1- Sử dụng thuốc phiện không những vi phạm pháp luật, 
còn nguy hại đến thể chất lẫn tinh thần của sức khỏe, 
nguy hại đến công việc và cuộc sống của bạn, mà lại 
khó cai bỏ, thường dẫn đến tinh thần hoảng hốt mơ 
màng, gây sự tổn thương của cơ thể không thể phục hồi, 
còn ẩn tàng tính nguy hại cho tính mạng, sau cùng là 
phải kết thúc bằng cái chết. Bạn tuyệt đối không nên vì 
hiếu kỳ, tìm kiếm sự kích thích mà tàng trữ hoặc hút 
chích thuốc phiện, và không nên coi thường và lạm dụng 
những loại ma túy mới đang thịnh hành như thuốc phiện 
cấp 3 Ketamine (Thường xuyên hút vào, sẽ bị viêm 
đường tiết niệu mạn tính), FM2, Một viên ngủ 
(Nimetazepam) v.v...

2- Sáu chiêu thức để dự phòng độc hại của ma túy :
(1) Giữ gìn sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường.
(2) Tuyệt đối không hiếu kỳ mà dùng thử ma túy.
(3) Xây dựng phương pháp giải bày nỗi lòng cho chính xác
(4) Không dùng thuốc men để làm tỉnh người hoặc giảm 

cân.
(5) Xa rời những nơi phức tạp
(6) Không nhận thức uống, thuốc lá của người xa lạ.
3- Bộ phúc lợi vệ sinh đã công bô ́ danh sách các cơ sở chỉ 

định phục vụ điều trị cai nghiện ma túy, phòng khám cai 
nghiện, cấp cứu và nằm viện v.v. Ngoài ra, các đoàn thể 
hoặc cơ sở tư vấn cai nghiện dân gian cũng hỗ trợ cung 
cấp phụ đạo tư vấn và sắp xếp nội trú cai nghiện ma túy. 
Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi tư vấn miễn phí đường 
dây nóng 0800-770-885./1955

4- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống ma túy của Liên 
Hợp Quốc, Đài Loan phát động

phong trào hoa cúc tím (Echinacea). Mời các bạn cùng 
nhau phổ biến biểu tượng hoa cúc tím.

5- Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, bạn không được 
sản xuất,vận chuyển,mua bán,chuyển nhượng, sử dụng 
hoặc tích trữ thuốc phiện, móc- phin, co-ca-in, ma túy, 
an-phê-ta-min, hoặc là những chất thuốc phiện gây độc 
hại khác  nếu khám xét phát hiện và bị khởi tố hoặc bị 
phán quyết trước pháp luật hình sự .Bộ lao động sẽ bãi 
bỏ giấy phép lao động của bạn ,và lập tức bị trục xuất, 
không được nhập cảnh làm việc tại lãnh thổ Đài Loan.

    

 Nói không với thuốc phiện�TFDA� Nói không với thuốc phiện�TFDA� Nói không với thuốc phiện�TFDA�

 Nói không  Nói không  Nói không 
với thuốc phiệnvới thuốc phiệnvới thuốc phiện




