
Walmart thu hồi thuốc xịt phòng có thể chứa vi khuẩn 

gây chết người 
         t  October 28, 2021 

ORANGE COUNTY, California (NV) – Walmart thu hồ  thuốc xịt phòn  có thể chứa v  khuẩn 

 ây chết n     từ cửa hàn  khắp n ớc Mỹ  theo OC Patch hôm Thứ  ăm  28 Thán  M   . 

  ày 22 Thán  M     Walmart tự n uy n thu hồ  khoản  3 900 cha  thuốc xịt phòn  có mù  thơm 

của Better Homes and Gardens. 

 

Chai thuốc xịt phòng cần thu hồi của Better Homes and Gardens. (Hình: Consumer Product Safety 

Commission) 

Kết quả đ ều tra của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm T êu Dùn  và Trun  Tâm Phòn    ừa Dịch B nh 

(CDC) cho thấy sản phẩm này có thể chứa loạ  v  khuẩn h ếm và n uy h ểm. CDC tìm thấy bốn 

tr  n  hợp l ên quan  tron  đó có ha  n     chết. 

Walmart cảnh báo khách hàn  về thuốc xịt phòn  này  đồn  th    rút sản phẩm ra khỏ  cửa hàn  

cũn  nh  trên mạn . Côn  ty yêu cầu khách hàn  khôn  vứt bỏ sản phẩm này  mà  ó  lạ  cẩn thận 

rồ   ử  lạ  cho Walmart. 

CDC xác nhận bốn n     mắc b nh truyền nh ễm mel o dos s l ên quan thuốc xịt phòn  này ở 

Geor  a  Kansas  M nnesota và Texas từ Thán  Ba đến Thán  Bảy  2021. 

“Hầu hết tr  n  hợp nh ễm mel o dos s ở Mỹ xảy ra cho n     từn  đến nhữn  quốc   a mà căn 

b nh này phổ b ến hơn  nh n  bốn b nh nhân này  ần đây khôn  đ  n oạ  quốc ” theo CDC. 
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Walmart  cùn  cơ quan l ên ban   thu hồ  thuốc xịt phòn  nêu trên từ khoản  55 cửa hàn  ở 18 t ểu 

ban   đồn  th    l ên lạc vớ  nhà sản xuất. Sản phẩm này do côn  ty Flora Class que sản xuất và 

đ ợc bán d ớ  th ơn  h  u Better Homes and Gardens. 

“Chún  tô  cam kết cun  cấp sản phẩm an toàn  phẩm chất tốt cho khách hàn  ” Walmart ra thôn  

báo cho hay. “Chún  tô  x n ch  buồn vớ  bốn   a đình bị ảnh h ởn  tron  vụ này. An toàn cho 

khách hàn  luôn là  u t ên hàn  đầu của chún  tô   và tron  quá trình thu hồ  sản phẩm  chún  tô  

sẽ thôn  báo cho khách hàn   đồn  th   n  n  bán sản phẩm tron  lúc cơ quan l ên ban  t ếp tục 

đ ều tra.” 

Sản phẩm này h  n khôn  còn bán ở cửa hàn  Walmart cũn  nh  trên mạn   Walmart cho b ết 

thêm. (Th.Long) 

 


