أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻟد
أن أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ھو ﻏﺎز ﺳﺎم ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘﺗﻠك ﻷﻧك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺷﻣﮫ وﻻ أن ﺗراه .و ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم ﯾﻣوت
اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺳﻣم ﺑﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون  ،وﯾﺗم إرﺳﺎل اﻻف اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ ﻏرﻓﺔ
اﻟطوارئ ﺣﯾث ﯾﺣدث اﻟﺗﺳﻣم ﺑﺄﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻓﯾرﻣوﻧت .ﻋﻠﯾك اﺗﺑﺎع
ھذه اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﺑﻘﺎء آﻣﻧًﺎ.

ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺄﺣﺎدي أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﯾﺗم إﻧﺗﺎج أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻋﻧد ﺣرق اﻟوﻗود اﻟﺳﺎﺋل أو اﻟﺻﻠب أو اﻟﻐﺎز  -ﻣﺛل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺑروﺑﺎن واﻟزﯾت واﻟﻔﺣم
واﻟﺧﺷب وﻛرﯾﺎت اﻟﺧﺷب ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗراﻛم اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧطرة ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣرآب أو أي ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ أﺧرى.و
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ طرق ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺳﻣم ﺑﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون:
•ﻗم ﺑﺗرﻛﯾب ﺟﮭﺎز إﻧذار أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻣﻊ ﺑطﺎرﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎﻛن اﻟﻧوم ﻓﻲ
ﻣﻧزﻟك.وﻗم ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎﺗك ﻛل رﺑﯾﻊ وﺧرﯾف .وﻋﻠﯾك ان ﺗﻘوم
ﺑﺄﺧﺗﺑﺎر ﺟﮭﺎز أﻹﻧذار ﺷﮭرﯾًﺎ.
•اﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺿﻊ ﮐل أﻧظﻣﺔ اﻟﺗدﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻟﻠوﻗود واﻻﺟﮭزة ﻟﻟﺗﻔﺗﯾش .واﻟﺧدﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺎً ﻣن
ﻗﺑل ﻓﻧﻲ ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻓرﻣﻧت  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﺧﺎﻧﺎت واﻟﻣراﺟل .واﻟﻣواﻗد اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﻣدﺧﻧﺎت وﺳﺧﺎﻧﺎت
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ واﻟﻣواﻗد وﻣﺟﻔﻔﺎت اﻟﻣﻼﺑس.
•ﺗﺄﻛد ﻣﻦ أن اﻷﺟﮭﺰة أو اﻟﻣﻌدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮق اﻟﻮﻗﻮد ﻧﺎﻓذة اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﺗﮭوﯾﮫ وأن اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺸﻘﻘﺔ أو أن ﻻﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺻدأ.
•ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻤوﻗد أو اﻟﻤﺪﻓﺄة اﻟﻐﯾر ﻧﺎﻓذه ﻟﻠﺧﺎرج ﻟﻠﺗﮭوﯾﺔ أو اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻸﻧﺳداد.
•ﻗم ﺑﺄزاﻟﺔ اﻟﺛﻠﺞ واﻟﺟﻠﯾد واﻟﻧﺑﺎت ﺑﻌﯾداً ﻋن أي ﻓﺗﺣﺎت ﺗﮭوﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌدات اﻟﺣﺎرﻗﺔ ﻟﻠوﻗود.
•ﺗﺟﻧب اﺳﺗﺧدام ﺷواﯾﺔ اﻟﻔﺣم أو اﻟﻤُﻮﻟﺪ أو ﻣوﻗد اﻟﻤﺨﯿﻢ أو ﺳﺨﺎن اﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦ أو أي ﺟﮭﺎز اﺧرﯾﻘوم
ﺑﺈﺣﺮاق اﻠﻮﻗﻮد داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ أو اﻟﻤﺮآب أو ﻓﻲ اﻟﺟﺣر أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة أو ﻓﻲ
ﺧﯿﻤﺔ أو ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎً.
•ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطﮭﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎز أو اﻟﻔرن ﻟﺗﺳﺧﯾن ﻣﻧزﻟك إطﻼﻗًﺎ.
•ﻻ ﺗﻘم أﺑدا ً ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺳﯾﺎرة أو ﺷﺎﺣﻧﺔ داﺧل ﻣرآب ﻣرﻓق ﺑﻣﻧزﻟك  ،ﺣﺗﯽ إذا ﺗرك ﺑﺎب اﻟﻣرآب ﻣﻔﺗوﺣًﺎ.
و ﻛن ﺣذرا ﻻن اﺟﮭزة ﺗﺣﻛم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﯾﺎرة ﻋن ﺑﻌد ﻗد ﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﯾﺎرة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺻدﻓﺔ.
و ﻛن ﺣذرا ﻻن اﺟﮭزة ﺗﺣﻛم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﯾﺎرة ﻋن ﺑﻌد ﻗد ﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﯾﺎرة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺻدﻓﺔ.
اﺗﺻل ب  911واﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﮭواء اﻟﻧﻘﻲ ﻓورا ً إذا:
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ اﻧطﻼق اﻧذار أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون.
• اذا ﻛﻧت ﺗﺷك ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻢ أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻜﺮﺑﻮن أو اذا ﻛﺎﻧت ﻟﺪﯾﻚ أو ﻟﺪى ﺷﺨﺺ آﺧﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺬﻛورة أدﻧﺎه.

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت وأﻋﺮاض اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
•اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﺑﺄﻏﻣﺎﺋك أو ﻗﺗﻠك.
• ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣوت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻧﺎﺋﻣون أو اﻟذﯾن ﯾﺷرﺑون اﻟﻛﺣول ﻣن ﺗﺳﻣم أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻗﺑل ظﮭور اﻷﻋراض ﻋﻠﯾﮭم.

ﺿﺎرا ﺑﻘدر ﺗﻧﻔس ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﺑﺿﻊ
• ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﻧﻔس ﻛﻣﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﺧﻼل ﺑﺿﻊ ﺳﺎﻋﺎت
ً
دﻗﺎﺋﻖ.
• إذا اﺧﺗﻔت اﻷﻋﺮاض ﺑﻌد أن ﺗﻐﺎدر ﻣﻨﺰﻟﻚ  ،وﻟﻜﻧﮭﺎ ﻋﺎدت ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻣﻧزل  ،ﻓﮭذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻗد ﯾﻜﻮن ھﻧﺎك
أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ.
• أن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ھذه اﻷﻋراض أﯾﺿًﺎ وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻷﻋراض ﻟدﯾﮭم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣذﯾر.
اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻷﻋراض
• أﻋراض "ﺗﺷﺑﮫ اﻹﻧﻔﻠوﻧزا"  -ﻣﺛل اﻟﺻداع واﻟدوار واﻟﺿﻌف واﺿطراب اﻟﻣﻌدة واﻟﻘﻲء
• اﻟﻧﻌﺎس
• ﻋدم وﺿوح اﻟرؤﯾﺔ
• طﻧﯾن ﻓﻲ اﻷذﻧﯾن
• ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس
• اﻻرﺗﺑﺎك
ﻗد ﺗﺧطﻲء اﻟﺗﺳﻣم ﺑﻐﺎز أول أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﺑﻧزﻻت اﻟﺑرد أو اﻷﻧﻔﻠوﻧزا ﻷن اﻟﺗﺳﻣم ﺑﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ھو أﻛﺛر
ﺷﯾوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺑﺎردة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻧزﻻت اﻟﺑرد واﻷﻧﻔﻠوﻧزا ﺷﺎﺋﻌﺔ.

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد ﺑﺄﻣﺎن
إذا ﺗم اﻧﻘطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟدﯾك وﻛﻧت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد  ،ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻣﻧﻊ
اﻟﺗﺳﻣم ﺑﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺻﻌﻖ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻧﺎر واﻟﺣروق ﻣﺛل:
• ﻗراءة واﺗﺑﺎع اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻗراءة دﻟﯾل أﻻﺳﺗﺧدام.
• اﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻟد ﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ ﻓﻘط  ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن  20ﻗد ًﻣﺎ ﻣن أي ﻧﺎﻓذة أو ﺑﺎب أو ﻓﺗﺣﺔ ﺗﮭوﯾﺔ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻟدات ﻓﻲ اﻟﻣرآب اﻟﻣرﻓﻖ أو اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺗﺣﺗﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺣﺟر.
•ﻗم ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻌﺎدم ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ.
• اﺳﺘﺨﺪم ﺳﻠﻚ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣد ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﯾﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﮫ  20ﻗﺪم أو أﻛﺛر وﻗم ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﺳﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻠﻔﮫ.
• ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻘوة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟﺗﻣدﯾد أﻛﺛر ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ.
•ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺻﯾل اﻟﻣواد ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣوﻟد أو ﺳﻠك اﻟﺗﻣدﯾد.وﻻ ﺗﻘم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻣوﻟد ﺑﻣﻘﺑس اﻟﺣﺎﺋط.
• أوﻗف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟدات واﺗرﻛﮭﺎ ﻟﺗﺑرد ﻗﺑل ﺗزوﯾدھﺎ ﺑﺎﻟوﻗود.
• ﻗم ﺑﺗﺧزﯾن اﻟوﻗود ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ ﺧﺎرج ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.
• اﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻟد ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔ.أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯾك اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ظروف رطﺑﺔ  ،ﻓﻘم ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣوﻟد ﺑﻐطﺎء ﻣﻔﺗوح
ﯾﺷﺑﮫ اﻟﻘﺑﺔ وﻗم ﺑﺄﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻟد ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﺟﺎف ﻣﺳطﺢ.
• ﻗم داﺋ ًﻣﺎ ﺑﺗﺟﻔﯾف ﯾدﯾك ﻗﺑل ﻟﻣس اﻟﻣوﻟد.

ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

• اﺗﺻل ﺑﻘﺳم اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟدﯾك
• ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻣن ﻓﯾرﻣوﻧتfiresafety.vermont.gov/licensing-
• ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﯾرﻣوﻧت healthvermont.gov/CO-
• ﻣوﻗﻊ ﻓﯾرﻣوﻧت ,ﻗﺳم اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺣراﺋﻖfiresafety.vermont.gov-
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