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Avec l'appui de la Région de Bruxelles-Capitale

   CO  )مسمومیت با  )منوکسید کربن    
های معیوب ایجاد میآبگرمکن یا گرمازاخطر بوسیلهی وسایل 

شود.

منوکسید کربن چگونه تولید میشود؟
  چوب، زغال، نفت یا مازوت در وسایل گرم کننده یاسوخت ناقصیست که از  گازمنوکسید کربن

.آبگرمکنهای معیوب و یا سرویس نشده بوجود میآید

تـــوجه ! 
مستاجر مسئول تمیز کردن قرنیس و ناودان منزل میباشد.

. منوکسید کربن تولید نمیکنندوسایل برقی

خطرات 
10فیش شماره 

خطر منوکسید کربن
Farsiفارسی - 

 هیچ بویی احساس نخواهیم کرد و هیچ چیزی
نخواهیم دید.  گازمنوکسید کربن کشنده است.

 هر ساله در بروکسل مسمومیت با منوکسید
 کربن چندین  مورد مرگ و یا بستری شدن در

بیمارستان را در پی دارد.
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 منوکسید کربن در افراد مشکلت زیر را بوجود میآورد :
هوع،ت●
سر درد،●
خستگی شدید،●
سر گیجه،●
نارسایی قلبی، ●
بیهوشی،●
.و حتی مرگ●

چگونه به وجود مشکل پی ببریم؟
است ولی میتوان آنرا از  بی بو و  بی رنگمنوکسید کربن

:راههای زیر تشخیص داد 
 هوای تازهی کافی در)=  میشود زردی وسیلهی گرم کننده که شعله●

،(اتاق موجود نیست
،(هوای کهنه نمیتواند خارج شود)=  روی پنجرهها یا دیوارها خار●
.(احساس بد حالی)=  سرگیجهیا /  وسر درد●

اگر بوی گاز احساس کردید...
تمام دستگاهها و وسایل گازی را خاموش کنید و کنترل کنید که آیا

 کنتور گاز هنوز کار میکند یا نه .
 گاز وجود دارد.نشتاگر کنتور کار میکند، پس 

در موارد اضطراری
 وارد محل شوید،با گرفتن نفس خود●
وسیله را خاموش کنید،●
 را باز کنید،پنجرهها و درهابلفاصله ●
 فرد بیهوش را از اتاق خارج کنید،●
او را به پهلو در اتاق بزرگی که هوای تازه دارد، بخوابانید، ●
  با شماره تلفن 112تماس بگیرید، ●
 نام و آدرس خود را بگویید،●

چگونه از مسمومیت جلوگیری کنیم؟
:به موارد زیر توجه کرد هر روزه باید 

. وجود ندارد، آنرا باز بگذاریدورود هوااگر از زیر در حمام امکان ●
  این فضاهاهوای بطور مرتب استفاده کنید و فضاهای بزرگ در فقطاز وسایل بدون دودکش ●

. کنیدتازهرا 
 ، کلیهی وسایل گرمازا و آبگرمکنها را سرویس، نگهداری ولوله کش حرفهایباید توسط یک ●

.تنظیم کرد

فردی که از)= منوکسید کربن( توضیح دهید که با CO، روبرو شدهاید.   مسموم است●

شرح وظایف
مستُاجر

 باید وسایل را بوسیلهی متخصص مورد قبول سرویس و تعمیر
 زغال و چوب، مازوتکند، یک بار در سال برای وسایلی که از 

 هر دو سال یکبار برای وسایلی بعنوان سوخت استفاده میکنند، 
. کار میکنندگاز طبیعیکه با 
مالک

:صاحبخانه باید 
 تجهیز کند،وضع مناسبیمحل سکونت را در ●
 و در نتیجه خطرناک را عوض کند،وسایل خیلی کهنهبه خرج خود ●
) = گازهای سوخته( راهی در نظر بگیرد.تخلیهی هوای کهنه با دودکش مناسب، برای ●

استفادهی صحیح از دستگاهها و وسایل 
:هر یک از آبگرمکنهای مختلف، کارآیی مخصوص بخود را دارند 

.ظرفشوییفقط برای یک دستشویی، یک :  لیتری ۵
دوشفقط برای یک :  لیتری ۱

.(وان)حمام برای :  لیتری ۱۳\۱۶

02/274.40.44  فورًا با شماره تلفن
به   Sibelgaz/Electrabelاطلع دهید 

 اثبات سرویسباید برای 
 ، ازتعمیرکار متخصص،مناسب

. کردگواهیتقاضای یک 


