
مولدالأكسید الكربون وسالمة  أحادي   
 

في كل عام یموت و أن یقتلك ألنك ال تستطیع أن تشمھ وال أن تراه . من الممكن أحادي أكسید الكربون ھو غاز سام حیثأن 
إلى غرفة  الف األشخاصكسید الكربون ، ویتم إرسال االمئات من األشخاص في الوالیات المتحدة بسبب التسمم بغاز أحادي أ

 ر الباردة في والیة فیرمونت. علیك اتباعن خالل األشھد الكربون في معظم األحیایحدث التسمم بأحادي أكسی حیث الطوارئ
.نًاھذه النصائح للبقاء آم  

  كیفیة الوقایة من التسمم بأحادي أكسید الكربون
لفحم مثل الغاز الطبیعي والبروبان والزیت وا -الصلب أو الغاز یتم إنتاج أحادي أكسید الكربون عند حرق الوقود السائل أو 

 وحیث یمكن أن تتراكم المستویات الخطرة بسرعة في المنزل أو المرآب أو أي منطقة مغلقة أخرى. والخشب وكریات الخشب
:فیما یلي طرق لمنع التسمم بغاز أحادي أكسید الكربون  

النوم في  أماكنیة احتیاطیة بالقرب من جمیع أكسید الكربون مع بطار أحادي قم بتركیب جھاز إنذار•
وعلیك ان تقوم . كل ربیع وخریف بدال البطاریة عند تغییر الوقت على ساعاتكزلك.وقم باستمن

.شھریًا جھاز أإلنذار بأختبار  

ن یاً مومة سندلخوا .شللتفتی ود واالجھزة قللو المستھلكةفئة دلتامة ظنل أکاحرص على أن تخضع •
ت سخانات وخنادلموالخشبیة د اقواملاو .لجرالمك السخانات والذبما في ت ، منرفن مد فني معتمل قب
.سلمالبت امجففاد وقوالموالساخنة ه المیاا  

ألنابیب رج للتھویھ وأن الخاد نافذة الى الوقوق التي تعمل بحرة أو المعدات األجھزأن امن تأكد •
.أو أن التعاني من الصدألیست متشققة م ومرتبطة بإحكا  

.لخارج للتھویة  أو المعرضة لألنسدادة الغیر نافذه للمدفأوقد أو المال تستخدم ا•  

.بأزالة الثلج والجلید والنبات بعیداً عن أي فتحات تھویة خارجیة من المعدات الحارقة للوقود قم•  

 اخریقوم زجھاأو أي سین ولكیرن ااسخأو لمخیم وقد امأو لمُولد أو ا شوایة الفحم تجنب استخدام•
في ة أو لنافذامن ب قربالآب أو في الجحر أو لمرأو اضي رألالطابق ل أو المنزاخل د دالوقوا اقحرإب

.منطقة مغلقة جزئیاًأي في أو خیمة   

.القًاإط كلزمنن لتسخیرن لفز أو الغاباھي الطعة وممج  دمتستخ ال•  

حًا. ومفترآب لمب ابارك تإذا حتی ك ، لزبمنق فرمرآب مل خداشاحنة رة أو سیال بتشغیداً بم أتق ال•
.ھزة تحكم تشغیل السیارة عن بعد قد تقوم بتشغیل السیارة عن طریق الصدفةو كن حذرا الن اج  

.و كن حذرا الن اجھزة تحكم تشغیل السیارة عن بعد قد تقوم بتشغیل السیارة عن طریق الصدفة  

واحصل على الھواء النقي فوراً إذا: 911اتصل ب   

حالھ انطالق انذار أحادي أكسید الكربون. في•   
.ناهكورة أدلمذاض األعراشخص آخر ى لدأو لدیك ن أو اذا كانت لكربوأحادي أكسید ا في تسمم كنت تشك اذا•   

 تعرف على عالمات وأعراض التسمم بغاز أحادي أكسید الكربون
  .من أحادي أكسید الكربون یمكن أن یتسبب بأغمائك أو قتلك كمیة كبیرةاستنشاق  •

لكربون قبل ظھور األعراض علیھم.یشربون الكحول من تسمم أحادي أكسید اأن یموت األشخاص النائمون أو الذین  یمكن•   
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كبیرة  لبضع یمكن أن یكون تنفس كمیات قلیلة من أحادي أكسید الكربون خالل بضع ساعات ضاًرا بقدر تنفس كمیات • 

 دقائق.

ن ھناك یكو قدالى المنزل ، فھذا مؤشر على انھ  دةلعواعند  ھا عادتنلك، ومنزلك در تغااض بعد أن ألعرإذا اختفت ا• 
.في منزلكن لكربوأحادي أكسید ا  

.أن الحیوانات األلیفة تعاني من ھذه األعراض أیًضا ویمكن أن تكون األعراض لدیھم بمثابة تحذیر•   

 العالمات واألعراض
مثل الصداع والدوار والضعف واضطراب المعدة والقيء -أعراض "تشبھ اإلنفلونزا" •   
النعاس•   
عدم وضوح الرؤیة•   
ین في األذنینطن•   
مشاكل في التنفس•   
االرتباك•   
أكسید الكربون ھو أكثر  ألن التسمم بغاز أحادي التسمم بغاز أول أكسید الكربون بنزالت البرد أو األنفلونزا د تخطيءق

 شیوًعا في األشھر الباردة عندما تكون نزالت البرد واألنفلونزا شائعة. 

 كیفیة تشغیل المولد بأمان

القیام بھا لمنع  استخدام مولد ، فھناك العدید من األشیاء التي یمكنكتحتاج إلى كنت و طاع الطاقة الكھربائیة لدیكإذا تم انق
مثل: أكسید الكربون باإلضافة إلى الصدمات الكھربائیة والصعق بالكھرباء والنار والحروق التسمم بغاز أحادي  

.الستخدامأ قراءة دلیلوقراءة واتباع العالمات •   
قدًما من أي نافذة أو باب أو فتحة تھویة. 20بعد أكثر من  ، على فقط المولد في الھواء الطلق استخدم •   
.رفق أو الطابق التحتي أو  في الحجرلمرآب المافي دات لولمدم اتستخال •   
بعیدا عن المباني. قم بتوجیھ العادم•  

ل السلك في حالة ااستبدب م أو أكثر وقم قد 20یبلغ طولھ  الثقیلةلألماكن الخارجیة معتمد لالستخدامات  سلك توصیلم ستخدا• 
 تلفھ.

تأكد من أن القوة الكھربائیة في سلك التمدید أكثر من القوة الكھربائیة اإلجمالیة لجمیع األجھزة التي سیتم توصیلھا.•   
الحائط. بمقبستمدید.وال تقم بتوصیل المولد و سلك المباشرة في المولد أ تأكد من توصیل المواد•  

بالوقود. لمولدات واتركھا لتبرد قبل تزویدھاأوقف تشغیل ا•   
قم بتخزین الوقود في حاویات مناسبة تم تصنیفھا وتخزینھا خارج مناطق المعیشة.•   
ح رطبة ، فقم بتغطیة المولد بغطاء مفتو فإذا كان علیك استخدامھ في ظرو أماالجافة. الجویة استخدم المولد في الظروف• 

على سطح جاف مسطح. یشبھ القبة وقم بأستخدام المولد  
قم دائًما بتجفیف یدیك قبل لمس المولد.•   

 للمزید من المعلومات
اتصل بقسم اإلطفاء المحلي لدیك•   

firesafety.vermont.gov/licensing-قائمة الفنیین المعتمدین من فیرمونت • 
healthvermont.gov/CO- موقع وزارة الصحة في فیرمونت • 

firesafety.vermont.gov-موقع فیرمونت, قسم السالمة من الحرائق • 

http://www.firesafety.vermont.gov/licensing
http://www.healthvermont.gov/CO
http://www.firesafety.vermont.gov/
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