
Tự sát-Phòng 
chống tại nhà 

của bạnCha tôi luôn giữ súng trong nhà. Một 
số đã được nạp sẵn đạn và một số  
thì không. 

Một ngày nọ, cha tôi đã sử dụng một 
trong những khẩu súng được nạp sẵn 
đạn để tự tử. Ông giữ khẩu súng đó 
trong tủ hành lang. Ý định ban đầu 
cho khẩu súng đó là vì sự an toàn của 
gia đình chúng tôi. Ông thọ 45 tuổi. 

Những người sở hữu súng hoặc sống 
với người sở hữu súng có nguy cơ tự 
tử cao hơn. Hầu hết những người sống 
qua lần tìm cách tự tử sẽ không chết vì 
tự tử. Súng thường không cho bạn cơ 
hội thứ hai. 

Khuyến khích các thành viên gia đình 
của bạn, thậm chí cả cha mẹ của bạn, 
khóa súng của họ, cất nó bên ngoài 
nhà hoặc đảm bảo nó được cất giữ an 
toàn. Một bước đơn giản có thể cứu 
mạng sống.

Hướng dẫn bảo vệ gia đình 

Câu chuyện của 
một cô con gái

Thông tin thêm
Để tìm hiểu thêm về nỗ lực phòng 

chống tự tử ở Alabama và trên toàn 
quốc, vui lòng truy cập: 

alabamapublichealth.gov/suicide

afsp.org

asparc.org

meansmatter.org

sprc.org



Ngay cả khi bạn nghĩ rằng con bạn không có nguy cơ tự tử, tại sao phải chấp nhận rủi ro? 

Các bước đơn giản sau đây có thể giúp bạn phòng chống tự tử trong nhà và nhờ đó có thể 

cứu mạng một thiếu niên.

Trợ giúp luôn có sẵn nếu bạn lo ngại rằng 
ai đó bạn quan tâm có nguy cơ tự tử

Nhà của bạn có chống tự tử không?

Khóa và giới hạn.
THUỐC

THỰC TẾ: Thanh thiếu niên tìm cách 
tự tử sử dụng thuốc nhiều hơn 
bất kỳ cách nào khác.

• Không giữ liều thuốc có thể gây chết 
người trong nhà. Một dược sĩ có thể tư 
vấn cho bạn về số lượng an toàn.

• Cân nhắc khóa thuốc lại.
• Vứt bỏ bất kỳ thuốc nào bạn không 

còn cần đến.
• Đường dây nóng phòng chống độc 

quốc gia: 24/7 miễn phí và bảo mật.

Loại bỏ. Khóa.
SÚNG

THỰC TẾ: Súng được sử dụng trong 
hai phần ba số ca tử vong ở 
tuổi vị thành niên.

• Yêu cầu một người bạn đáng tin cậy 
hoặc thành viên gia đình tạm giữ nó.

• Phân khu cảnh sát địa phương hoặc 
câu lạc bộ bắn súng của bạn có thể 
cung cấp nơi cất giữ tạm thời.

• Tối thiểu, hãy khóa chúng an toàn 
cách xa đạn.

Lắng nghe và đặt câu hỏi.
HỖ TRỢ

THỰC TẾ: Hàng triệu trẻ em và thanh 
thiếu niên thực sự nghĩ đến việc 
tìm cách tự tử mỗi năm.

• Các dấu hiệu cảnh báo tự tử không phải 
lúc nào cũng rõ ràng.

• Hãy chú ý đến tâm trạng và hành vi của 
con bạn.

• Nếu bạn nhận thấy những thay đổi đáng 
kể, hãy hỏi con xem chúng có nghĩ đến 
việc tự tử không

ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG  
TỰ TỬ QUỐC GIA:  

24/7 miễn phí và bảo mật. 1-800-273-8255
TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:  

Gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu trong vùng.


