هشداردهندهی
منوکسید کربن
ی
خانگ را فو ًرا به ربیون منتقل کنید .به محض ربیون ن
رفت ،با 9-1-1
هنگایم که هشداردهندهی منوکسید کربن به صدا در یمآید ،همه افراد و حیوانات
ن
تماس بگیید .تا ن
نشان ،منطقه را ایمن اعالم نکرده و به شما دستور نداده است ،به داخل برنگردید.
زمان که آتش
ر

نصب کنید
• هشداردهندههای مونوکسید کربن باید در کلیه خانهها ،آپارتمانها و اماکن کاری نصب
شوند.
• هشداردهندهها را در کلیه اتاق خوابها و در هر طبقهی خانه نصب کنید.
• در محل کار ،هشداردهندههای مونوکسید کربن باید در مناطق که وسایل گازسوز در آنها
رن
همچنت مناطق که خطرناک تشخیص داده شدهاند ،نصب شود.
قرار دارند ،و
• بهی است از هشداردهندههای بههم پیوسته استفاده کنید تا وقت یگ از آنها به صدا درآمد،
بقیه ر ن
نی به صدا درآیند.
بازریس و رس ی
کش کنید
• هشداردهندههای مونوکسید کربن را هر ماه یک بار آزمایش کنید.
پیشگیی کنید
از مسمومیت CO
ر
رن
ی
گرمایش خود را بازریس
تجهیات
• هر ساله به کمک یک متخصص حرفهای ،دودکشها و
کنید.
• حت اگر درهای گاراژ شما باز هستند ،اتومبیل خود را در داخل گاراژتان روشن نکنید.
• کبابپزهای گازی ،کبابپزهای ذغایل و ژنراتورها یمتوانند مونوکسید کربن تولید کنند .از آنها
در خارج از ن ن
میل که تهویه مطبوع دارد ،و دور از پنجرهها ،درها و دریچههای تهویهی هوا،
استفاده کنید.
• همهی دریچههای تهویههوای خشککنها ،کورهها ،اجاقگازها و شومینهها را از مواد زائد
پاک کنید.
• هنگام استفاده از شومینه برای تهویهی مناسب ،دریچهی هوا را باز کنید.
• هرگز از فر یا اجاقگاز خود ،برای گرم کردن خانهتان استفاده نکنید.
• کف فر گازطبییع یا پروپان را با فویل آلومینیویم نپوشانید .با این کار جریان هوای احیاق از
طریق دستگاه مسدود شده و یمتواند منوکسید کربن تولید کند.

مونوکسید کربن ( )COیک گاز
سیم ،کشنده و نبو است که
یمتواند فرد را بیمار کند.
دستگاههای
خانه،
در
سوختسوز (گازسوز) برای
گرم کردن و پختوپز یمتوانند
منبع منوکسید کربن باشند.

سازمان آتش ن
نشان
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