
 ကာဗြန္မိုေႏနာက္မိုက္ႏ ႏ င္ႏ   လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္က္ ေႏဘားကင္ႏားေႏရား  
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ကာဗြန္မိုေႏနာက္မိုက္ (CO) သည္ သင္ႏ  ကုႏမေႏေသစ္ ႏမႏငုသည္ႏ   အဆမပ္ဓာတ္ေႏဗင႔တစ္ခိုႏ ဖစ္သည္။ ၎ကုႏမ အန႔ံမရ ႏမႏုင္၊ 

ေးတြ႔လည္း  ေမတတ႔ ႏမႏငုပါ။ ႏ ႏ စ္စဥ္ ေအမရမကန္ႏ ပ္ည္ေႏထာငစို႐ွိ မ ရာေႏပ္ါင္ႏားမွ်ာားဗစ္ာေႏသာလူတမု႔သည္ CO 

အဆမပ္သင္ႏ  ၍ေႏသဆံႏုႏားၾကကာ၊ ေႏထာင္ေႏပ္ါင္ႏားမွ်ာားဗစ္ာတမု႔ကုႏမ ေအရားေႏပ္ၚလူနာခန္ႏားသမု႔ ပ္မု႔ၾကရ၏။ CO 

အဆမပ္သင္ႏ  ႏ ခင္ႏားသည္ ြာားေႏမာင္ႏ  ႏ ပ္ည္နယ္တြ င္ ပ္မေုႏအားေႏသာလမွ်ာားတတင္ အ ဖစ္္မွ်ာားဆံႏႏုားႏ ဖစ္္၏။ 

ေႏဘားကင္ႏားဗစ္ာေႏန ႏမႏုင္ေႏရားအတတက္ ေႏအာကပါအၾကံႏ ပဳ္ခွ်က္ွ်ာားကုႏမ လမုကနာပ္ါ။  

CO အဆမပ္သင္ႏ  ႏ ခင္ႏားမ  ကာတကတပႏံ ု

သဘာ၀ဓာတ္ေႏဗင႔၊ ပ္႐ွိမုပ္မန္ႏား၊ ေးလာင္စာဆ၊ီ မီားေႏတသား၊ ထင္ႏားႏ ႏ င္ႏ   သစ္သာားအတံႏႏုားေႏလားမွ်ာားက  သမု႔ အရည္၊ အစ္မုငခ္  

သမု႔မဟုတ္ ဓာတ္ေႏဗငေ႔လာငစာကုႏမ မီား႐ွိႈႏမ႔သည္ႏ  အခါ CO တြကႏ္ပ္ါသည္။ သင္ႏ  အမမ္၊ ကာားဂမေုႏဒါင္ သမု႔မဟုတ္ အ ခာား 

ေႏလားဘက္ေႏလားတံ ၀မုင္ႏားရံထာားေႏသာေႏနရာတတင္ အ ႏ ရာတ္႐ွိ မသည္ႏ  အဆင္ႏ  မွ်ာားသည္ လွ်င္ႏ မနနစာ 

မွ်ာားသည္ထက္ွ်ာားလာ ႏမႏငုပါသည္- 

• သင္ႏ  အမမ္႐ွိ မအမပ္သည္ႏ  ေႏနရာအာားလံႏႏုားအနာီး ေႏနာကခံဓာတခ ႐ွိ မေႏသာ CO အခွ်က္ႏ ပ္ကမရမတာတစ္ခို တပ္္ငပါ။ 

ေႏႏ ဗႏဦားရာသ ီႏ င္ႏ   ေႏဆာင္ႏားဦားရာသတီမုင္ႏား သင္ႏ  နာရီတတင္ အခွ် မန္ေႏႏ ပ္ာင္ႏားသည္ႏ  အခါ ဤဓာတခ ကုး  လ ပ္ါ။ 

အခွ်က္ႏ ပ္ကမရမတာကုႏမ လစ္ဥစမ္ႏားသပ္ပါ။   

• မီားႏ ပ္င္ႏားဖမုမွ်ာား၊ ဘဘမငဳလာမွ်ာား၊ ထင္ႏားမီားဖမုမွ်ာား၊ မီားခမုားေႏခါင္ႏားတမုင္ွ်ာား၊ ေႏေရ ဗႏႏားအပ္ေူႏပ္ားစ္က္ွ်ာား၊ မီားဖမုမွ်ာား ႏ င္ႏ   

အ၀ေတ္ႏ ခာကခံစ္က္ွ်ာား အပ္ါအ၀င္ ေႏလာငစာမီား႐ွိႈႏမ႔သည္ႏ  အပ္ေူႏပ္ားစ္နစ္္ွ်ာား ႏ င္ႏ   အသံႏႏုားေအဆာငပစ္ၥည္ႏားမွ်ာားကုႏမ 

ြာားေႏမာင္ႏ  ႏ ပ္ည္နတ ္လက္ွတရ ကတြမ္ႏားကွ်ငသူတစ္္ဦားး ဖင္္း   ႏ ႏ စ္စဥစစ္္ေႏဆားပ္ါ။  

• ေႏလာငစာမီား႐ွိႈႏမ႔ရသည္ႏ  အသံုားေအဆာငပစ္ၥည္ႏားမွ်ာား သမု႔မဟုတ္ ကမရမတာမွ်ာားသည္ 

အ ပ္ငသမ ို႔အခ ု ေအဗင႔ထတု္ေႏၾကာင္ႏားႏ ႏ င္ႏ   ပ္မကုလ ံႏုႏားမွ်ာားသည္ တင္ႏားကွ်နပ္စာဆကထ ာားကာ အကကက  ႏ ခင္ႏား 

သမု႔မဟုတ္ သေံႏခွ်ားတက္ႏ ခင္ႏားမွ်ာား မ႐ွိ မေႏၾကာင္ႏား ေႏသခွ်ာေႏအာငလိုပ္ပါ။ 

• တထက္ေႏပ္ါက္႐ွိ မသည္ႏ  ၊ သမု႔မဟုတ္ ပ္မတ္မိုေ႔နသည္ႏ   မီားဖမု သမု႔မဟုတ္ မီားလင္ႏားဖုႏမကုႏမ မသံႏႏုားပ္ါ ႏ င္ႏ  ။  

• ႏ ႏ င္ႏား၊ ေႏရခ  ႏ င္ႏ   အပ္င္ွ်ာားကုႏမ ေႏလာငစာမီား႐ွိႈႏမ႔သည္ႏ   ကမရမတာမွ်ာား၏ႏ ပ္ငပသမု႔ အခ ု အေႏဗင႔ြြုသ ည္း   

အေႏပ္ါက္ွ်ာား ႏ င္ႏ   ေႏ၀ားရာသမု႔  ႐ွိ င္ႏားပ္ါ။  

• မီားေႏတသားႏ ဖင္ႏ  မီားကငသည္ႏ  ဖမု၊ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္က္၊ တာတီတ ထမာုးစ္ခန္ႏားမွ်ာားတတင္ အသံႏႏုားႏ ပဳ္သည္ႏ  မီားဖမု၊ 

ေႏရနဆံီႏ ဖင္ႏ   အပ္ေူႏပ္ားသည္ႏ  စက္ သမု႔မဟုတ္ အ ခာားေႏသာ ေႏလာငစာမီား႐ွိႈႏမ႔သည္ႏ   ကမရမတာကုႏမ အမမ္၊ 

ေႏႏ ေမအာကခန္ႏား၊ ကာားဂမေုႏဒါင္၊ အမမ္ေႏအာယ္ကြ င္ မတြ တရပ္္၍မေရသာ ေႏနရာတလတ္ စ္သည္ြမို႔အတတင္ႏား၊ 

ႏ ပ္တင္ႏားေႏပ္ါက္နာီး၊ တ အတတင္ႏား သမု႔မဟုတ္ တစ္စမတြ စ္ပမိုင္ႏား ၀ုႏမင္ႏားရံထာားေႏသာေႏသာေႏနရာ အတတင္ႏားတတင္ 

မည္သည္ႏ  အခါမ ွ် အသံႏႏုားမ ပဳ္ပ္ါ ႏ င္ႏ  ။  

• သင္၏အမမကမ ိုအပ္ေူႏပ္ားရန္ ဓာတ္ေႏဗင႔မီားဖမု သမု႔မဟုတ္ မန္ု႔ဖုတ္မိုတမု႔ကုႏမ မည္သည္ႏ  အခါမ ွ် အသႏံႏုားမ ပဳ္ပ္ါ ႏ င္ႏ  ။  
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• သင္ႏ  အမမ္ႏ ႏ င္ႏ  ဆကထ ာားသည္ႏ   ကာားဂမေုႏဒါင္တတင္ႏား ဂမေုႏဒါငြခံါားဗဖင္ႏ  ထာားေႏသာႏ္မ  ကာား သမု႔မဟုတ္ ထရပ္ကာားကုႏမ 

မည္သည္ႏ  အခါမ ွ် စ္က္ ႈႏမႏားပ္ါ ႏ င္ႏ  ။ ေအ၀ားမ ကာားစ္က္ႏ ႏႈႏမႏားသည္ႏ  အရာမွ်ာားသည္ တာဥြစ္စာီးကုႏမ ေမတာႏ္တဆ 

စ္က္ႏ ႏႈႏမႏႏုားႏ ႏမႏင္ုေႏၾကာင္ႏားကုႏမ သမထာားပ္ါ။ 

ေ အာက္ပါတ ို႔ျဖစ္ပါက္ 9-1-1 က္ို  ဆက္္၍ ေ ေေက္ာင္  ေ ေသန္႔ ခ်က္ခင်္  ႐ွဴ  ပါ-  

• CO အခွ်က္ႏ ပ္စ္က္ အသႏံ မည္ႏ ခင္ႏား။   

• CO အဆမပ္္႐ွိ မေႏေနၾကာင္ႏား သငသသံတ႐ွိ မႏ ပီ္ား သင္ သမု႔မဟုတ္ အ ခာားတစ္စံႏတုစ္္ဦားတတင္ ေႏအာက္ေႏဖာႏ္ႏ ပ္ပ္ါ 

လကၡဏာမွ်ာား ႐ွိ မေႏန ခင္ႏား။ 

CO အဆမပ္ႏ္ ဖစ္ႏ္ ခင္ႏား၏ ေသကၤတမွ်ာား ႏ ငႏ္   လကၡဏာမွ်ာားကႏုမ သမထာားပ္ါ  

• CO ေအႏ မာက္မွ်ာား႐ွိ  တသင္ႏားႏ ခင္ႏားသည္ သင္ႏ  ကုႏမ သတမလစ္္ေႏစ္ ခင္ႏား သမု႔မဟုတ္ ေႏေသစ္ ခင္ႏားမွ်ာား 

ႏ ဖစ္္ေႏစ္ ႏမႏငုသည္။  

• အမပ္္ေႏနသူမွ်ာား သမု႔မဟုတ္ အရက္ေႏသာက္ေႏနသူမွ်ာားသည္ လကၡဏာမွ်ာားေမပ္ၚမီ CO 

အဆမပ္သင္ႏ  ႏ ခင္ႏားေႏၾကာင္ႏ   ေႏသဆႏံုႏားႏ ႏမႏုငသည္။   

• CO အဆင္ႏ  အနည္ႏားငတက ိုႏမ နာရီအခ  ်ိဳ႕ၾကာ႐ွိ  မမႏ ခင္ႏားသည္ အမွ်ာားအ ပ္ာားကုႏမ မမနစ္န္ည္ႏားငတ္ ႐ွိ  မမေသလာက္ 

အ ႏ ရာတ္႐ွိ မ ႏမႏုငသည္။  

• သင္ႏ  အမမ္တွထကကခာတသာားသည္ႏ  အခါ လကၡဏာမွ်ာား ေႏပ္ွ်ာယ္ကသ ာားေႏသာႏ္လည္ႏား အ မ္ႏ ပ္နလာသည္ႏ  အခါ 

ႏ ပ္န္ေႏပ္ၚလာပ္ါက သင္ႏ  အမမ္မြင္ CO ႐ွိ မေႏန ႏမႏုငသည္။  

• အမမ္ေႏဗမားတမရစ္ာၦန္ွ်ာားတြင္္လည္ႏား ဤလကၡဏာမွ်ာား႐ွိ မ ႏမႏငုကာ သတမေႏပ္ားခွ်ကအ ျ ဖစ္္ ေႏဆာင္ဗ႐ွိက္ႏ ႏမႏုငသည္။  

 

ေသက္ၤတႏ  င္   ေက္ၡဏာမ်ာ   

• ေႏခါင္ႏားကမုက္ႏ ခင္ႏား၊ ေႏခါင္ႏားမာူးႏ ခင္ႏား၊ အာားနည္ႏားႏ ခင္ႏား၊ ၀မ္ႏားပ္ွ်က္ႏ ခင္ႏားႏ ႏ င္ႏ   အန္ႏ ခင္ႏားက  သမု႔ - 

“တုပ္္ေႏတကား ႏ င္ႏ  ဆငသည္ႏ  ” လကၡဏာမွ်ာား  

• အမပ္ခွ်င္ႏ ခင္ႏား  

• အ မင္ေႏ၀၀ါားႏ ခင္ႏား  

• နာားအူႏ ခင္ႏား  

• အသက္႐ွိ  ႏ ခင္ႏားႏ ပႆ္နာမွ်ာား  

• စ္မေတေ၀ဇ၀ါႏ ဖစ္္ႏ ခင္ႏား  

 

CO အဆ ပသင္   ျခင္  သည္ ေအအ မ  ျခင္   ႏ  င္   တိုပ္ေ ကက္  ျဖစ္္ ျခင္  တ ို႔ အမ်ာ အျပာ  ျဖစ္သ ည္   

ပ ိုေ အ ေ သာေမ်ာ ကတင္ ပ ို ျဖစ္တတသ ျ ဖင္   သငသည္ CO အဆ ပသင္   ျခင္  က္ို   ေအအ မ  ျခင္   သ ို႔မဟိုတ္ တိုပ္ေ ကက္ ႏ  င္   

ထငမတွမာွ ႏ   ိုငသ ည္။  



 ကာဗြန္မိုေႏနာက္မိုက္ႏ ႏ င္ႏ   လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္က္ ေႏဘားကင္ႏားေႏရား  
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လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ ေႏဘားကင္ႏားဗစ္ာေႏမာင္ႏားႏ ႏ ငပႏံ ု 

လ ွ်ပ္စစ္္ာီးႏ ပ္ယ္တသ ာား၍ သငသည္ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ အသႏံုႏားႏ ပဳ္ရနလမိုအပ္ပါက CO အဆမပ္သင္ႏ  ႏ ခင္ႏားအ ပ္င္ ဓာတလ မိုက္ႏ ခင္ႏား၊ 

ဓာတလ မိုက္ေႏသဆံႏႏုားႏ ခင္ႏား၊ မီားေႏလာင္ႏ ခင္ႏားႏ ႏ င္ႏ   မီားေႏလာငဒဏရာမွ်ာားြ ု႔မ ွကာတကတရန္ 

သငလိုပ္္ေႏဆာင္း း းုင္္သည္ႏ  အရာ အခွ် မ ဳ႕႐ွိ မပ္ါသည္။  

• တံဆမပ္္ွ်ာား ႏ င္ႏ   ပ္မုင္႐ွိ င္တတက္ လကကစ စ္ာအုပ္္ွ်ာားကုႏမ ဖတ္၍လမုကနာပ္ါ။  

• လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ ႏ ပ္ငပတတငသာသႏံုႏားပ္ါ။ မည္သည္ႏ  ႏ ပ္တင္ႏားေႏပ္ါက္၊ တံခါား သမု႔မဟုတ္ ေႏလတထက္ေႏပ္ါက္ွ 

ေႏပ္ ၂၀ ေအကွ်ာႏ္တတငသာ အသႏံုႏားႏ ပဳ္ပ္ါ။  

• လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္က္ွ်ာားကုႏမ အမမ္ႏ ႏ င္ႏ  ဘတ ထာားသည္ႏ  ကာားဂမေုႏဒါင္ွ်ာား၊ ေႏႏ ေမအာကခန္ႏားမွ်ာား သမု႔မဟုတ္ 

အမမ္ေႏအာက္႐ွိ မ မတြ တရပ္္၍မေရသာ ေႏနရာတလတ္ွ်ာားတတင္ အသႏံႏုားမ ပဳ္ပ္ါ ႏ င္ႏ  ။  

• အခမုားေအဗင႔မွ်ာားကုႏမ ေအဆာက္ဦ ႏ င္ႏ  ေႏ၀ားရာသမု႔ ဦားတည္ထာားပ္ါ။ 

• အၾကမ္ႏားခံကာ ႏ ပ္ငပတတငသ္ံႏႏုားႏ ပဳ္ ႏမႏင္ုေႏၾကာင္ႏားသတ္ွတထ ာားသည္ႏ   ေႏပ္ ၂၀ ႏ ႏ င္ႏ  အထက္႐ွိ ည္သည္ႏ   

ဆကၾ ကမ ဳားကုႏမ အသႏံုႏားႏ ပဳ္ပ္ါ။ ၾကမ ဳားတတင္ အပ္ွ်က္စ္ာီး႐ွိ မပ္ါက လ လမုကပါ။ 

• ဆကၾ ကမ ဳား၏ ၀ပ္သည္ ခွ် မတ္က္ည္ႏ   အသႏံႏုားေအဆာငပစ္ၥည္ႏားအာားလံႏႏုား၏ ၀ပ္စိုစ္ေုႏပ္ါင္ႏားထက္ 

ေႏကွ်ာႏ္တလန္ေႏၾကာင္ႏား ေႏသခွ်ာေႏအာငလိုပ္ပါ။  

• အရးာ၀တ မဳွ်ာားကုႏမ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္က္ သမု႔မဟုတ္ ဆကၾ ကမ ဳားအတတင္ႏား တမုက္႐ွိမုကထ ည္ႏ  ပ္ါ။ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ 

နရံံပ္လတ္ေႏပ္ါကထ  သမု႔ မထည္ႏ  ပ္ါ ႏ င္ႏ  ။ 

• လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္က္ွ်ာားကုႏမ ေႏလာငစာထပ္ထ္ည္ႏ  မီ စ္ကပမတလ မိုက္ႏ ပီ္ား ေအအားခံပ္ါ။  

• ေႏလာငစာကုႏမ တံဆမပ္ြ ပ္ထာားေႏသာ သင္ႏ  ေႏတာႏ္သည္ႏ  ပံ္ႏႏုားမွ်ာားတတင္ သမုေႏလ ာင္၍ ေႏနထမုငသည္ႏ  ေႏနရာမွ်ာား၏ 

ႏ ပ္ငပတတင္ သမုေႏလ ာငထာားပ္ါ။  

• လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ ေႏႏ ခာက္ေႏတသ႔သည္ႏ  ေအႏ ခေအနမွ်ာားတတင္ အသႏံုႏားႏ ပဳ္ပ္ါ။ 

စ္မသုည္ႏ  ေအႏ ခေအနမွ်ာားတတင္ အသႏံႏုားႏ ပဳ္ရမည္္မိုပ္ါက ထုႏမလ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ ဗဖင္ႏ  ထာားေႏသာ 

ေႏပ္ါင္ႏားမမာုးက  သမု႔ ဖဖ ႔စ္ည္ႏားတည္ေႏဆာကထ ာားသည္ႏ   အရာႏ ဖင္ႏ   ဖံႏႏုားအုပ္ထာားကာ၊ ၎ကုႏမ ႏ ပ္န္႔၍ 

ေႏႏ ခာက္ေႏတသေ႔သာ မွ်က္ႏ ႏ ႏာႏ ပ္မ္ငြင္ အသံႏႏုားႏ ပဳ္ပ္ါ။  

• လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္ာားေႏပ္ားစ္ကက ိုႏမ မကုႏမင္ ီသင္ႏ  လက္ွ်ာားကုႏမ အ မ ေႏႏ ခာက္ေႏအာငလိုပ္ပါ။  

အခွ်က္လက္ွ်ာားထပ္္ံရတရူန္  

• သင္ႏ  ေႏဒသ ႏ ရ မီားသတဌ ာနကုႏမ ဖုန္ႏားဆကပါ  

• ြာားေႏမာင္ႏ  ႏ ပ္ည္နတ္ ွလက္ွတရကတြမ္ႏားကွ်ငပညာရ င္ွ်ာားစ္ာရင္ႏား- firesafety.vermont.gov/licensing 

• ြာားေႏမာင္ႏ  ႏ ပ္ည္နတ ္ကွ်န္ႏားမာေႏရားဌာန ၀ကဘ္ မိုက္- healthvermont.gov/CO  

• ြာားေႏမာင္ႏ  ႏ ပ္ည္နတ ္ဌာနဖခ ၏ မီားေႏဘားကင္ႏားေႏရား ၀ကဘ္ မိုက္- firesafety.vermont.gov 

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

