Có nhà chế thuốc ở trong
khu phố của bạn không?
Nhà chế thuốc không chỉ xuất hiện ở các khu cư dân xa lạ.
Nhà chế thuốc có ở khắp các khu cư dân. “Nhà chế thuốc”
Là thuật ngữ nói về những ngôi nhà được sử dụng để chế
biến thuốc một cách bất hợp pháp, như ma túy tổng hợp,
cần sa, và co-ca-in. Do sự nguy hiểm của việc sử dụng hóa
chất độc hại cũng như nguy cơ cháy nổ, các Nhà chế thuốc
là một mối đe dọa cho cộng đồng.
Những kẻ buôn bán ma túy thường tìm các khu vực mà
hàng xóm không nói chuyện giao lưu với nhau. Việc này
khiến cho việc đe dọa những hàng xóm phát hiện ra hoạt
động chế thuốc dễ dàng. Bọn buôn bán ma túy thích
những hàng xóm nói “cái này không thể xảy ra ở đây”.

Làm thế nào để phát hiện một nhà chế
thuốc trong khu dân cư của bạn?

Phần lớn các nhà chế thuốc có các đặc điểm nhận diện
giống nhau. Hãy để ý những điểm sau:
•

.
•

•
•
•
•
•
•

Có mùi lạ. Các mùi có thể nhận ra như mùi a-moni-ăc, a-xê-tôn, a-xít, dung dịch pha chế
Hay có người ra vào thường xuyên hoặc đột xuất –
dừng lại, đi vào, đi ra. Để ý có khách tới với
nhiều loại xe khác nhau, vào bất cứ lúc nào, ngày hay
đêm. Nên lưu ý tới các loại xe với các loại kính mờ
hoặc không có biển số. Để ý tới những dấu chân đi lại
quanh nhà một cách quá mức bình thường.
Những dấu hiệu lạ của ngôi nhà. Bao gồm việc che
chắn cửa sổ với những vật dụng không phải là rèm
cửa, chặn cửa sổ và cửa ra vào, ngắt chuông báo cháy.
Đèn bên trong nhà quá sáng. Các bóng đèn công
suất cao ở mức 1000-watt thường được sử dụng trong
việc chế biến ma túy tổng hợp và cần sa.
Thường xuyên có tiếng (động) vo ve như tiếng quạt,
hoặc một máy biến áp trên thủy cực.
Người thuê nhà có những thiết bị đắt tiền, nhất là khi
họ dường như không đi làm. Sử dụng xe, điện thoại đắt
tiền, và có các thiết bị giải trí tại nhà, v.v.
Trang bị thêm các thiết bị báo động, ngoài các thiết
bị báo động thông thường. Thường là rào chắn, chó
canh gác, cửa/cổng luôn khóa v.v.
Ít khi tu sửa nhà. Sân thường để bừa bãi,
rất ít thậm chí không có nội thất.
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• Có nhiều tiếng động và hoạt động tội phạm. Tiếng người
nói lớn, cãi nhau, tiếng súng, tiếng đài, nhất là vào ban
đêm. Hoạt động tội phạm trong khu vực tăng lên như, mất
trộm ô tô, mất trộm tài sản, các hành động phá hoại và tấn
công khác, cùng với các hoạt động mại dâm.

Phòng chống là cách tốt nhất để ngăn chặn các
nhà chế thuốc!

Bạn có thể ngăn chặn nguy cơ các nhà chế thuốc tràn vào khu vực
dân cư của bạn. Hãy gặp gỡ và làm quen với hàng xóm và các
Nhân viên Cảnh sát khu vực. Khi có các vấn đề xảy ra trong khu
phố, hãy phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết
nhanh chóng vụ việc.

Bạn nên làm gì nếu có nghi ngờ về nhà chế thuốc
trong khu vực bạn ở?
• Giao tiếp là chìa khóa. Hãy nói với bất cứ ai và với tất cả mọi
người: nhàng xóm, cảnh sát, Đội SCAN (Đội công tác vì sự an
toàn của cộng đồng), đội cảnh sát phòng chống tội phạm địa
phương, bất cứ ai trong cơ quan chính quyền có thể giúp bạn
giải quyết được cái nhà chế thuốc đó. Bạn sẽ không thể giải
quyết vấn đề một mình – cách duy nhất để có thể triệt được cái
nhà chế thuốc đó là phải cùng nhau hợp tác.
• Hãy ghi chép. Hãy lập một nhật ký và ghi chép các biển số
xe, màu xe và loại xe của các xe có nghi vấn, cùng với ngày và
hoạt động. Ghi lại thời gian và ngày của các vụ việc xảy ra xung
quanh nhà chế thuốc, ví dụ như tiếng súng bắn, tiếng kêu, các vụ
đột nhập, hành động phá hoại, v.v. Và hãy báo cho cảnh sát biết
các thông tin này.
• Hãy kiên trì. Cảnh sát phải hành động theo luật pháp và
bạn cũng vậy. Cần phải có thời gian để thu thập đủ chứng cứ để
có thể triệt được một nhà chế thuốc theo đúng luật pháp, vì vậy
không nên nản chí.

Các số điện thoại để gọi khi muốn báo về hoạt
động của nhà chế thuốc:
• Đường dây nóng: 911
• Cơ quan Cảnh sát Calgary: (403) 266-1234
• Đội SCAN ( Đ ộ i c ô n g t á c v ì s ự a n t o à n c ủ a c ộ n g
đ ồ ng ) : 1 (866) 960-7226

