काबर्न मोनोअक्साइड र जेनेरेटर सुर�ा
काबर्न मोनोअक्साइड (CO) एक �वषालु ग्यास हो, जसले तपा�लाई मानर् प�न सक्छ। तपा�ले यसको गन्ध सुघ्न र

यसलाई दे � सक्नुहुन्न। प्रत्येक वषर् अमे�रकामा सय� मा�नसहरू काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्तताबाट मछर् न,् र
हजार� आपातकाल�न क� (इमज�न्सी रुम) मा पठाईन्छन ्। काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्तता प्रायः भमर्न्टमा

�हऊदको म�हनाहरुमा हुन्छ। सुर��त रहनको ला�ग �नम्न सुझावहरूको पालना गनह
ुर् ोस ्।

कसर� काबर्न मोनोअक्साइड (CO) को खतरा रोक्न स�कन्छ
जब तरल, ठोस वा ग्याँस ईन्धन जलाईन्छ, तब काबर्न मोनोअक्साइड (CO) उत्पादन हुन्छ - जस्तै प्राकृ�तक ग्याँस,
प्रोपेन, तेल, कोईला, काठ र दाउराहरु आ�द। तपा�को घर, गराज वा अन्य ढोकाबन्द स्थानहरुमा �छट्टै काबर्न

मोनोअक्साइडको खतरनाक मात्रा जम्मा हुनसक्छ। काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्ततालाई रोक्नको ला�ग �नम्न
त�रकाहरू अपनाउन स�कन्छ:

•

•
•
•
•
•

•
•

तपा�को घरको सबै सुत्ने कोठा वा स्थानहरूमा ब्याट्र� संचा�लत काबर्न मोनोअक्साइड (CO) सत्रास (अलामर्)

जडान गनुर्होस ्। हरे क शरद र बसन्त ऋतुमा आफ्नो घडीमा समय प�रवतर्न गदार् काबर्न मोनोअक्साइड
(CO) को ब्याट्र� प�न प�रवतर्न गनह
ुर् ोस ् । मा�सक रुपमा अलामर् पर��ण गराउनुहोस।

ग्यासबाट चल्ने �हटर (फनुस
र् ), बोईलर, दाउरा बाल्ने चुलो, �चम्नी, तातो पानी �हटर, चुल्हो र कपडा सुखाउने
उपकरण आ�द प्रत्येक वषर् भम�न्ट-प्रमा�णत टे क्नी�सयनबाट �नर��ण गराईनु पछर् ।

�न्धनबाट चल्ने उपकरणहरूबाट फोहर धुवाँ बा�हर जाने भेन्टपाईप र ग्यासको पाइपहरू राम्रर� जडान भएको
छ �क छै न, च�कर्एको वा �खयाले खाएको छ �क भ�न सु�निश्चत गनुर्होस ् |
राम्रर� धुव
ँ ा नजाने, बु�झएको चुलो वा �चमनी प्रयोग नगनुर्होस ्।
ईन्धनले चल्ने उपकरणको धव
ुँ ा जाने भेन्ट पाईपलाई छोपेको �हउँ , बफर् र �बरुवाहरू हटाउनु होस ्।
कोईला प्रयोग हुने �ग्रल, जेनरे टर, क्याम्प स्टोभ, केरो�सन (मट्ट�तेल) ह�टर वा अन्य ईन्धनले चल्ने

उपकरणको प्रयोग घर, बेसमेन्ट, गराज, साँघुरो भाग (क्रलस्पेस), झ्याल निजकै र टे न्ट, लगायत कुनैप�न
आं�शक रूपमा बन्द स्थानहरुमा क�हल्यै नगनुर्होला।
तपा�को घर तताउनको ला�ग खाना पकाउने ग्याँसचुलो वा ओभनको क�हल्यै प्रयोग नगनुर्होस ्।
घरको गराजमा, ढोका खल्
ु लै राखे ताप�न तपा�को कार वा ट्रक क�हल्यै स्टाटर् ग�र नरा�ह
ु ोस ्। हो�सयार
हुनुहोस ् �क �रमोटले स्टाटर् हुने कार झुिक्कएर स्टाटर् भएको प�न हुनसक्छ।

तरु
ु न्तै 9-1-1 डायल गनह
ुर् ोस ् र ताजा हावा खेल्न �दनह
ु ोस, य�द :

•
•

काबर्न मोनोअक्साइड (CO) अलामर् बज्यो भने ।

तपा�ले काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्तताको शंका गनुभ
र् यो र तपाइँ वा अरुमा यसको कुनै
ल�णहरू दे खा प-य� भने।

काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्तताका संकेत र ल�णहरु
•
•
•
•
•

धेरै काबर्न मोनोअक्साइड (CO) स्वास फेदार् तपा�लाई बेहोस पानर् वा मानर् प�न सक्छ।

�नदाईरहे का वा रक्सी खाएका मा�नसहरु काबर्न मोनोअक्साइड (CO) को ल�णहरू थाहगनुर् अ�घनै यसको
�वषाक्तताबाट मनर् सक्छन ्।
केह� घण्टासम्म लगातार काबर्न मोनोअक्साइड (CO) को कम मात्रा स्वास �लनु के�ह �मनेट उच्च मात्रामा
काबर्न मोनोअक्साइड स्वास �लनु जस्तै हा�नकारक हुनसक्छ।
य�द तपा� बा�हर जाँदा यसको ल�णहरू जाने, तर घर फक�र आउदा यसको ल�ण दे �खने हुन्छ भने,
तपा�को घरमा अझै काबर्न मोनोअक्साइड (CO) हुनसक्छ।
पाल्तु जनावरहरू प�न यी ल�णहरूबाट पी�डत हुन ् सक्छन ् र चेतावनी �दन सक्छन ्।

ल�ण र �चन्हहरू (Signs and Symptoms)

•
•
•
•
•
•

“रुघा माग� फ्ल”ू जस्तै ल�णहरू - जस्तै टाउको द�
ु ,े �रंगटा लाग्ने, पेट-गडबड हुने, र उल्ट� हुने
�नद्रा लाग्ने
आँखा/ दृिष्ट ध�मलो हुने
कान ट्वाँ बज्ने

स्वास-प्रश्वास �लन गाह्रो हुने
भ्र�मत (कन्फ्यज
ु ) हुने

काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्तता �बशेषग�र जाडो याममा हुने भएकोले र यसको र फ्लुको (रुघा-माग�को)
ल�णहरु प�न उस्तै-उस्तै हुने हुँदा तपाई झुिक्कन प�न सक्नुहुन्छ|

जेनरे टर कसर� सरु ��त चलाउने? (How to Run a Generator Safely)
य�द तपा�को �बजुल� गयो र तपाईलाई जेनरे टर प्रयोग गनर् आवश्यक छ भने, काबर्न मोनोअक्साइड (CO) �वषाक्तता,

�बजुल�को करे न्ट, र आगोलागीबाट बँच्न �नम्न कुराहरु ख्याल रा� सक्नुहुन्छ।

•
•

कुनै प�न उपकरणको लेबल र ओनर म्यानुयल (�नमार्ता �नद� �शका) पढ्नुहोस ् र पालना गनह
ुर् ोस ्।
जनरे टरको प्रयोगगदार् घर बा�हर मात्र, किम्तमा प�न झ्याल, ढोका र भेन्ट पाईप भन्दा २० �फट टाडा

•

घरको बेसमेन्ट, साँघुरो भाग घम
ु ाइएको ठाउँ (क्रलस्पेस), र घरसंगै जो�डएको गराजहरूमा जेनरे टरको

•
•
•
•
•
•
•
•

प्रयोग गनुह
र् ोस ्।

प्रयोग नगनुर्होस ्।
फोहर धुवाँ भवनबाट �सधै बा�हर �नकाल्नुहोस ्।
घर बा�हर (आउटडोर) प्रयोगगन� २० �फट भन्दा लामो �बजल
ु �को एक्सटे न्सन तार अ�धक भार वाहन (हे वी

ड्युट�) खालको हुनुपछर् । य�द यो ��तग्रस्त छ भने प�रवतर्न गनह
ुर् ोस ्।
�बजल
ु �को एक्सटे न्सन तारको ‘वाट’ भार वाहन�मता तपाईको उपकरणको �मता

भन्दा बढ� हुनप
ु छर् ,
त्यसैले सो अनस
ार
छ/छै
न
स
�
निश्चत
गन
ह
र्
ोस
्।
ु
ु
ु
वस्तु र उपकरणहरु �सधै जनरे टर वा एक्सटे न्सन तारमा प्लग जोड्नुहोस ्। जेनरे टरलाई घरको �भ�ामा
भएको �बजुल� आउटलेट प्लगमा नजोड्नुहोस ्।
थप ईन्धन (तेल) भनुर् अ�घ, जेनरे टरलाई एकै �छन बन्द गनुह
र् ोस ् र सेलाउन �दनुहोस ्।

ईन्धन भण्डारण गदार् उपयक्
ु त भाँडामा भण्डारण गनह
ुर् ोस ् | त्यसमा स्पष्ट नाम लेबल टाँसेर बसोबास गन�
स्थानहरु भन्दा अलग्गै ठाँउमा रा�ह
ु ोस ्।
सुक्खा वातावरण र स्थानमा मात्र जनरे टर प्रयोग गनह
ुर् ोस ्। य�द वातावरण सुक्खा छै नभने, एउटा खुला
क्यानोपी जस्तो कटे रो बनाएर त्यस �भत्र सुक्खा र समतल सतहमा राखी जेनरे टर प्रयोग गनुह
र् ोस ्।
जनरे टरलाई छुनु अ�घ सध� आफ्नो हात सुक्खा रा�ुहोस ्।

थप जानकार�को ला�ग (For More Information)
•
•
•
•

तपा�को स्थानीय अिग्न-�नयन्त्रण �वभागमा फोन गनुह
र् ोस ्।
भमार्न्ट-प्रमा�णत टे िक्न�सयनहरुको सूची – firesafety.vermont.gov/licensing
भमार्न्ट स्वास्थ्य �वभागको वेबसाइट– healthvermont.gov/CO

भमार्न्ट अिग्न-सरु �ा �ड�भजनको वेबसाइट – firesafety.vermont.gov
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