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JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. TỰ NGUYỆN THU HỒI  

MỘT LÔ PHẤN RÔM TRẺ EM HIỆU JOHNSON Ở HOA KỲ 

 

Công Ty Hành Động Với Tâm Lý Đặc Biệt Thận Trọng 

 

Đợt Thu Hồi Được Giới Hạn Ở Một Lô Chai Phấn Sản Xuất Và Vận Chuyển Tại Hoa Kỳ 

Vào Năm 2018 

 

NEW BRUNSWICK, NJ, 18/10/2019 – Với tâm lý đặc biệt thận trọng, Johnson & Johnson 

Consumer Inc. (JJCI) đã công bố rằng họ đang tiến hành một đợt thu hồi tự nguyện tại Hoa 

Kỳ đối với một lô Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder) để đáp lại kết 

quả xét nghiệm của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thấy 

có nhiễm crisotin amiăng ở mức vi lượng (không hơn 0,00002%) trong các mẫu lấy từ một 

chai sản phẩm mua từ một hãng bán lẻ trực tuyến. Mặc dù báo cáo ghi nhận nồng độ thấp 

và có hợp tác và cộng tác đầy đủ với FDA, JJCI vẫn tiến hành đợt thu hồi tự nguyện này 

đối với Lô #22318RB Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson là lô đã được lấy mẫu xét nghiệm.  

 

Song song với đó, JJCI đã ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt, kỹ lưỡng 

về vấn đề này. Hãng đang làm việc với FDA để xác định tính nguyên vẹn của mẫu đã xét 

nghiệm và tính hợp lệ của kết quả xét nghiệm. Ở giai đoạn ban đầu này của cuộc điều tra, 

JJCI: 

  

 Không thể xác nhận liệu có phải tình trạng nhiễm bẩn chéo ở mẫu đã gây ra kết quả 

dương tính sai hay không.  

 Không thể xác định liệu mẫu có được lấy ra từ chiếc lọ còn nguyên niêm phong 

hay là được chuẩn bị trong một môi trường có kiểm soát hay không.  

 Không thể xác nhận liệu sản phẩm xét nghiệm là sản phẩm thật hay giả mạo.  

 

JJCI có triển khai một tiêu chuẩn xét nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo bột talc dùng trong 

mỹ phẩm của mình được an toàn. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm suốt nhiều năm, gồm cả 

xét nghiệm của chính FDA trong các vụ việc trước đó và gần đây, mới vào tháng trước, 

không tìm thấy có amiăng. Hàng nghìn xét nghiệm trong suốt hơn 40 năm qua liên tục xác 

nhận rằng sản phẩm bột talc của chúng tôi không chứa amiăng. Bột talc của chúng tôi được 

chiết xuất từ nguồn quặng có xác nhận đáp ứng thông số kỹ thuật nghiêm ngặt, vượt xa so 

với tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi và các nhà cung cấp của mình luôn xét nghiệm định kỳ để 

đảm bảo bột talc của chúng tôi không chứa amiăng. Không những vậy, bột talc của chúng 

tôi cũng đã được xét nghiệm và xác nhận là không chứa amiăng bởi nhiều phòng thí 

nghiệm độc lập, các trường đại học và cơ quan chức trách y tế trên toàn cầu. 

 

Trong 133 năm, các công ty thuộc Tập Đoàn Johnson & Johnson vẫn luôn cam kết đặt nhu 

cầu và sức khỏe của khách hàng lên trên hết và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm vậy.  
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Nếu quý vị hay người chăm sóc quý vị có chai sản phẩm Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson 

thuộc Lô #22318RB, quý vị nên dừng sử dụng sản phẩm này. Để biết thông tin hoàn tiền, 

hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Người Tiêu Dùng của Johnson & Johnson tại địa chỉ 

www.johnsonsbaby.com hoặc gọi tới số +1 (866) 565-2229. 

 

 

LƯU Ý GỬI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN QUAN TỚI TUYÊN BỐ MANG TÍNH DỰ 

ĐOÁN:  
Thông cáo báo chí này có các "tuyên bố mang tính dự đoán" như được định nghĩa trong Bộ 

Luật Cải Cách Tranh Tụng Về Chứng Khoán Tư Nhân Năm 1995 liên quan tới đợt tự 

nguyện thu hồi một lô Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson. Người đọc nên thận trọng, không 

nên dựa vào những tuyên bố mang tính dự đoán này. Tuyên bố mang tính dự đoán trong 

thông cáo báo chí này được dựa trên những kỳ vọng ở hiện tại về sự kiện trong tương lai. 

Nếu các giả định cơ sở là không chính xác hay xuất hiện rủi ro hay bất ổn đã biết hoặc chưa 

biết, kết quả thực tế có thể có khác biệt căn bản với kỳ vọng và dự báo của Johnson & 

Johnson Consumer Inc. và/hoặc Johnson & Johnson. Các rủi ro và bất chắc bao gồm nhưng 

không giới hạn ở: những lo ngại về hiệu lực và độ an toàn của sản phẩm dẫn đến việc thu 

hồi sản phẩm hoặc hành động của cơ quan quản lý; kiện cáo hay hành động của chính phủ 

gây bất lợi nghiêm trọng, bao gồm trường hợp liên quan tới khiếu nại về trách nhiệm đối 

với sản phẩm; sự không chắc chắn về thành công của sản phẩm mới và hiện tại; khả năng 

của công ty trong việc thực hiện thành công các kế hoạch chiến lược; khó khăn hoặc chậm 

trễ trong sản xuất, trong nội bộ hay trong chuỗi cung ứng; thay đổi về luật và quy định áp 

dụng; thay đổi về hành vi và xu hướng tiêu dùng của người mua sản phẩm và dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe; cơ quan chính phủ tăng cường kiểm tra kỹ lưỡng đối với ngành chăm sóc sức 

khỏe. Quý vị có thể tham khảo danh sách và mô tả thêm về những rủi ro, bất chắc này và 

các yếu tố khác trong Báo Cáo Thường Niên của Johnson & Johnson trên Biểu mẫu 10-K 

cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/12/2018, bao gồm các phần có tiêu đề "Lưu Ý Thận 

Trọng Về Tuyên Bố Mang Tính Dự Đoán" và "Mục 1A. Các Yếu Tố Rủi Ro," trong Báo 

Cáo Hàng Qúy đệ trình gần đây nhất của công ty trên Biểu mẫu 10-Q và trong các hồ sơ đệ 

trình sau này của công ty lên Ủy Ban Chứng Khoán. Bản sao của những tài liệu này có sẵn 

trực tuyến tại địa chỉ www.sec.gov, www.jnj.com hoặc quý vị có thể yêu cầu từ Johnson & 

Johnson. Mọi tuyên bố mang tính dự đoán đưa ra trong thông cáo này chỉ áp dụng tại thời 

điểm ngày đưa ra thông cáo này. Johnson & Johnson Consumer Inc. và Johnson & Johnson 

đều không cam kết cập nhật bất cứ tuyên bố mang tính dự đoán nào sau khi có thông tin 

mới hay xảy ra các sự kiện hoặc diễn biến phát triển trong tương lai. Công ty từ bỏ một 

cách rõ ràng toàn bộ trách nhiệm liên quan tới các hành động được hoặc không được tiến 

hành dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung trong thông cáo báo chí này. 
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