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Các câu hỏi về việc hút thuốc ở nhà trong tháng vừa rồi
Mục đích của các câu hỏi này là có được thông tin miêu tả càng chính xác càng tốt về
lượng khói thuốc lá có thể đã tồn tại ở nhà trong tháng vừa rồi. Hãy cố gắng miêu tả
càng chính xác càng tốt có bao nhiêu điếu thuốc đã được hút vào một ngày thường trong
tuần và vào cuối tuần. Sau đó, cố gắng miêu tả mức độ thường xuyên mà một người bất
kỳ đã hút thuốc trong các ví dụ được nêu. Đồng thời, miêu tả tầm quan trọng đối với
những người hút thuốc khi làm như vậy theo cách được miêu tả.
1.

Có bao nhiêu người đã và đang hút thuốc tại nhà trong tháng vừa rồi?
(Nhà bao gồm trong nhà và trên ban công, hiên, sân hoặc tương tự).

2.

Tất cả những người hút thuốc ở nhà quý vị đã hút tổng cộng khoảng bao nhiêu
điếu thuốc mỗi ngày trong tháng vừa rồi?
(Bao gồm tất cả những người sống trong nhà và cả họ hàng, bạn bè và khách khứa)
Vào ngày thường trong tuần
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-40
41-60
Hơn 60

3.

Vào cuối tuần
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-40
41-60
Hơn 60

Có ai hút tu, ống điếu, xì gà hay thuốc hở đầu tại nhà không?
Không

Có

Khoảng bao nhiêu một ngày?
4. Mức độ thường xuyên mà bất kỳ ai (cả khách) hút thuốc tại những nơi sau đây
trong nhà hoặc trong xe hơi là như thế nào? (Trả lời bằng cách đánh dấu x vào ô tương
ứng ở từng dòng!)
Vài lần
một
ngày

Bất cứ nơi nào bên trong nhà
Tại bàn ăn
Trước tivi
Gần một ban công ngoài trời/cửa bên ngoài
hoặc cửa sổ mở
Cạnh quạt thông gió
Bên ngoài khi cửa đóng
Bên ngoài khi cửa đóng và sau đó thay áo
quần
Trong xe hơi
Ở nơi khác trong nhà như:

Một lần
mỗi
ngày

Ít nhất
một lần
mỗi tuần

Ít nhất
một lần
mỗi
tháng

Không bao
giờ hoặc
không đến
một lần mỗi
tháng
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5. Việc những người hút thuốc trong nhà có thể hút ở một trong những nơi sau đây
có quan trọng với họ không?
Có, chắc chắn
rồi

Có, có thể

Không

Bất cứ nơi nào bên trong nhà
Tại bàn ăn
Trước tivi
Gần một ban công ngoài trời/cửa bên ngoài hoặc
cửa sổ mở
Cạnh quạt thông gió
Bên ngoài khi cửa đóng
Bên ngoài khi cửa đóng và sau đó thay áo quần
Trong xe hơi
Ở nơi khác trong nhà như:
(Trả lời bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng ở từng dòng!)

6. Các thói quen hút thuốc hiện thời trong nhà đã tiếp diễn được bao lâu rồi?
(Nghĩa là luôn có cùng số lượng người hút thuốc không; họ đã hút cùng lượng thuốc như bây giờ và ở
cùng các nơi trong nhà như bây giờ không).
6 tháng

12 tháng

Hơn 12 tháng

7. Ông bà của em nhỏ có hút thuốc không?
Bà ngoại

Ông ngoại

Bà nội

Ông nội

8. Mức độ thường xuyên mà con quý vị tiếp xúc với khói thuốc bên ngoài nhà là
như thế nào?
Không bao giờ

Ít khi

Hàng tuần

Hàng ngày

Nếu con quý vị tiếp xúc với khói thuốc bên ngoài nhà, thì sẽ là ở đâu?
(Quý vị có thể có nhiều câu trả lời)

9. Có điều gì quý vị muốn thay đổi về tình huống mà quý vị đã miêu tả nhằm bảo vệ
con quý vị chống tác động của khói thuốc lá người khác hút?
Có, dứt khoát

10. Nhận xét khác của quý vị:

Có, có thể

Không

