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  (  CO  التسمم بواسطة اوكسيد الكربون)
. مسخن المياه المعيب او التدفئة المركزيةياتي هذا الخطر من تركيب

من اين ياتي اوكسيد الكربون؟
  الخشب, الفحم, البنزين,و المازوت, وذلك لتواجد عيب سوء احتراق( عنCOيتولد غاز اوكسيد الكربون)

في اجهزة التدفئة او مسخن الماء , وايضا نتيجة لسوء صيانة هذه اللت

 تعليمة !
خذ القسيمة ذاتها باللغة الفرنـسية ، لتتعلم المفردات .

 فهي ل تنتج اوكسيد الكربون لللت الكهربائيةاما بالنسبة

 الخطار
10القسيمة رقـم 

(COاخطار اوكسيد الكربون) 
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 ل تحس باي شيء و ل ترى اي شيء ,ان اوكسيد
( غاز قاتل.COالكربون  )

 كل سنة في بروكسيل, هناك حالت موت . او استشفاء
(.COناتجة عن تسمم بواسطة اوكسيد الكربون)
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( ما يلي :COيسبب غاز اوكسيد الكربون)
غثيان)جيشان النفس(●
الم في الراس●
دوخة●
مشاكل متعلقة بالقلب●
اغماء●
وفي احيان اخرى الموت●

كيف يمكن ملحظة هذا المشكل او معاينته ؟
 ( غاز غير مرئي, وعديم الرائحة, ولكن يمكننا معاينتهCOاوكسيد الكربون)

بواسطة :
 اللة او الجهاز التي تصبح صفراء اللون )وذلك نتيجة لعدم تواجدشعلة●

نسبة الهواء الكافية في الغرفة(
 على النوافذ او الحائط البخارتواجد●
الم الراس و الدوخان)احساس باللم(●

اذا ما شممتم رائحة الغاز :
اغلقوا جميع هذه الجهزة, وتاكدوا مما اذا كان عداد الغاز مشغل

 اذا ما كان العداد مشغل بعد اغلق هذه الجهزة فهذا يعني ان هناك
خارج النابيبتسرب للغاز 

وفي حالة الستعجال
ادخلوا الى المحل مع حبس التنفس●
اطفئوا الجهاز●
افتحوا مباشرة كل من النوافذ و البواب●
اخرجوا الناس المتواجدين في حالة عدم الدراك من الغرفة●
مددوهم على الرض في غرفة كبيرةو ومشبعة بالهواء●
112اتصلوا بالرقم ●

كيف يمكن تجنب هذا التسمم؟
: كل يوم يجب النتباه

 اذا لم يكن هناك تسرب للهواء عبر اسفل باب الحمام,كما يجب ترك هذا الخيرمنفرجا)مفتوحا●
قليل(

استعملوا الجهزة الغير محتوية على مدخنة في الغرف الكبيرة فقط, كما يجب تهويتها باستمرار●
 يجب تفحص و صيانة بشكل دقيق جميع اجهزة التدفئة و مسخن الماء بواسطة سباك او سمكري●

محترف
استعمال الجهزة بكل دقة :

لكل مسخن ماء وظيفته الخاصة :
  ليترات من الماء:بالنسبة للمجلى فقط5●
ليترات من الماء: بالنسبة للرشاشة10●
 ليترات من الماء: بالنسبة للحمام13/16●

قدموا اسمكم و عنوانكم الشخصي●
 شخص في حالة تسمم بواسطة اوكسيد الكربونفسروا لهم انكم عثرتم على●

المسؤوليات
المكتري

 يجب عليه صيانة الجهزة و التدفئة وتسخين الماءمن طرف تقني
مختص ومعتمد

مرة في السنة بالنسبة للمازوت,للخشب و الفحم●
كل سنتين بالنسبة للغاز الطبيعي●

المالك
يجب على المالك ان :

حالة جيدةيقدم سكنا في ●
القديمة و الخطيرة ) التدفئة و تسخين  الماء(  الجهزةتعويض وبمصاريفه الخاصة جميع●
 ) الغاز المحترق( بواسطة مدخنات دقيقة و في وضعية جيدة اخلء الغاز المستعملتوقع كيفية●

(SibelgazlElectrabelاخبروا فورا شركة )
02/274.40.44وذلك بالتصال  بالرقم الهاتفي

 يجب عليكم ان تطلبوا من
 هذا التقني المعتمد ان يقدم

  تثبت على انكمشهادةلكم 
هذه الجهزة بصيانةقمتم 


