مسمومیت با
مونو اکسید کربن)(CO
هًََاکعیذ کرتي گازی تی رًگ ،تی تَ ،تی طؼن ٍ غیر هحرک اظت .هعوَهیت تا گاز هًََاکعیذ کرتي یکی از
هرگثارتریي اًَاع هعوَهیت ّا اظت ٍ تِ هرگ خاهَغ از آى یاد هی ؼَد .هرگی کِ در کوال ًاتاٍری فردی کِ تِ خَاب
رفتِ اظت را آرام آرام تِ ظَی خَاب اتذی هی ترد.
عالین ٍ ًشاًِ ّای هسوَهیت با گاس هًََاکسیذ

قبل اس رٍشي ًوَدى بخاری ّای گاسی در ابتذای فصل سزها

کزبي:

ایي هَارد را کٌتزل ًواییذ:

در ترخی تِ صَرت اختالالت گَارؼی هاًٌذ تَْع ٍ
اظتفراؽ ظاّر هی ؼًَذ .در اثر تواض طَالًی،
ظردرد ،گیجی ،ضرتاى ؼذیذ ؼقیقِ ّاٍ ،زٍز گَغ ٍ
خَاب آلَدگی ،تَْع ،اظتفراؽ ،تپػ قلة ،کاّػ
َّؼیاری ،آظیة دائوی ػصثی ،کوا ٍ هرگ رخ هی
دّذ .ػالین هعوَهیت در کَدکاى تَْع ،اظتفراؽ ٍ
اظْال هی تاؼذ کِ تا هقادیر پاییي تری از گاز ترٍز
هی ًوایذ .تواض طَالًی هذت تا گاز تِ ٍیصُ در
کَدکاى ،هی تَاًذ تا ترٍز اختالالت رفتاری ٍ کاّػ
حافظِ ٍ ضریة َّؼی ّوراُ تاؼذ.

 -1آیا دٍدکػ تخاری درظت تِ تذًِ تخاری هتصل ؼذُ اظت؟
 -2آیا هعیردٍدکػ ظقفی تخاری تاز اظت یا در اثر هاًؼی در طی
فصل ّای گرم ظال ،تعتِ ؼذُ اظت؟
 -3آیا اتصال لَلِ گاز تِ تذًِ تخاری گازی تِ درظتی صَرت گرفتِ
اظت؟
 -4آیا تخاری اظتاًذارد ٍ دارای پیلَت هی تاؼذ تا تِ هحض
خاهَغ ؼذى ؼؼلِ تِ ّر دلیلی ،جریاى گاز قطغ ؼَد؟
 -5پط از رٍؼي ًوَدى تخاری آیا لَلِ دٍدکػ تا لوط دظت
ظرد اظت یا گرم؟ در صَرت ظرد تَدى دٍدکػ ،تَْیِ تِ درظتی
اًجام ًوی ؼَد ٍ گاز در هحیط در حال پخػ ؼذى اظت.

اٍلیي اقذام در بزخَرد با فزدی کِ با گاس هًََاکسیذکزبي هسوَم شذُ است ،اًتقال آى بِ َّای آساد است.
در صَرت قطع تٌفس بیوار  ،بایذ احیای قلبی ریَی را آغاس ًوَد ٍ سزیعاً با هزکش اٍرصاًس تواس گزفت.








اظتفادُ از آب گرهکي ًفتی یا گازی ٍ یا دظتگاُ پکیج در داخل هحیط حوام ٍ یا هحیطْای کَچک درتعتِ هٌجر تِ
ظَخت ًاقص ٍ هعوَهیت تا گاز خَاّذ ؼذ.
هَاردی از هعوَهیت ّای کؽٌذُ تا هًََاکعیذ کرتي در راًٌذگاًی گسارغ ؼذُ اظت کِ ترای گرم کردى خَدرٍی خَد
در فصَل ظرد ظال از گاز پیک ًیکی اظتفادُ ًوَدُ اًذ .از خَاتیذى در داخل
اتَهثیل رٍؼي در حالیکِ کَلر ٍ یا تخاری آى رٍؼي اظت خَدداری ًواییذ.
اظتفادُ از تخاری ّای تذٍى دٍدکػ تٌْا در هحیط ّایی کِ دارای تَْیِ ٍ
جریاى هٌاظة َّا هی تاؼٌذ هجاز اظت.
حضَر در گاراش ّای در تعتِ کِ در آى اتَهثیل تا هَتَر رٍؼي ٍجَد دارد،
خطر ترٍز هعوَهیت را تِ ّوراُ دارد.
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