
 پيام هاي كوتاه ايمني 

 COپيشگيري از مرگ هاي خاموش ناشي از گاز 

 

نقص دودكش وسايل گازسوز مساوي است با انتشار گاز منواكسيد كربن در محل سكونت 

 شما و در نتيجه مسموميت و خطر مرگ!

صحيح و ايمن دودكش لوازم گاز سوز محل سكونت خود اطمينان حاصل  همواره از كاركرد .1

كنيد. با افراد متخصص مشورت كنيد و جهت اصالح اشكاالت احتمالي دودكش، از آنها كمك 

 بگيريد. 

رمز نجات از خطر گازگرفتگي و مرگ خاموش، اول، كاركرد صحيح دودكش وسايل و  .2

 رود مستمر هواي تازه به محل سكونت شماست.و دوم، و استفاده مورد حرارتي هاي سيستم

پكيج يا شومينه و حتي اجاق گاز در محل اگر وسايل گازسوزي مانند بخاري، آبگرمكن، .3

سكونت خود داريد، بويژه در واحدهاي مسكوني كوچك، به هيچ عنوان تمام درزهاي درب و 

هواي تازه پيش بيني كنيد  دريچه يا مسيري دائـم باز براي ورود "پنجره ها را نبنديد و حتما

  و همواره از ورود هواي تازه و جريان مناسب و مستمر هوا اطمينان حاصل كنيد.



سرد بودن بدنه اتصاالت دودكش داخل ساختمان وسايل گازسوز، نشان دهنده عدم كاركرد  .4

صحيح دودكش و انتشار گاز خطرناك مونواكسيد كربن به محل زندگي خانواده شماست. بطور 

 تمر و هر روز از كاركرد صحيح دودكش اطمينان حاصل كنيد.مس

ممكن است مسير دودكش هاي ساختمان شما بداليل متعدد مسدود شده باشد. از باز  .5

 بودن مسير دودكش در شروع فصل سرما اطمينان حاصل كنيد.

گرمايشي از عدم وجود درز و ترك روي ديوارهايي كه دودكش وسايل و سيستم هاي  .6

)موتورخانه، آبگرمن، بخاري، پكيج يا شومينه( از آن عبور كرده است مطمئـن شويد. درزها و 

ترك هاي روي ديوارهاي حاوي دودكش در واحد مسكوني و بويژه اتاق خوابها خطر جدي 

 نشت گاز منواكسيد كربن و گازگرفتگي را در پي دارد.

حرارت مركزي )موتورخانه( است از خطر  تصور نكنيد اگر ساختمان شما مجهز به سيستم .7

گازگرفتگي در امان هستيد، خير. اگر دودكش موتورخانه پرظرفيت عملكرد صحيحي نداشته 

محصوالت احتراق و گاز سمي باشد يا مشعل موتورخانه تنظيم نباشد و بدسوزي داشته باشد،

تمام واحدهاي مسكوني  منواكسيد كربن به سرعت از طريق مشاعات و راهروها و رايزرها وارد

 آن ساختمان مي شود.



هر وسيله گازسوز دودكش دار بايد يك دودكش استاندارد و مستقل داشته باشد. از اتصال  .8

 چند وسيله گاز سوز به يك دودكش مشترك پرهيز نماييد.

 خودداري كنيد!  "از اتصال هود آشپزخانه به رابط دودكش وسايل گازسوز اكيدا .9

وز با مكش طبيعي )بدون فن( بايد در منتها اليه خروجي آن در دودكش وسايل گازس .11

 مجهز باشد. Hپشت بام ساختمان به كالهك 

دودكش هاي طبيعي )بدون فن( وسايل گازسوز نبايد طول افقي زياد داشته باشد و به  .11

 هيچ عنوان نبايد رو به پايين باشد.

 ودي داشته باشند.متر ارتفاع عم 3دودكش هاي طبيعي )بدون فن( حداقل بايد  .12

بايد عايق بندي مناسبي داشته باشند تا سرماي  "دودكش هاي خارج ساختمان حتما .13

شديد زمستان باعث سرد شدن محصوالت احتراق داخل دودكش و پس زدن آنها به داخل 

 واحدمسكوني و گازگرفتگي نشود.

از سرويسكاران فقط تعمير و سرويس و يا حتي جابجايي وسايل گازسوز،براي نصب،  .14

مجاز استفاده نماييد و از دستكاري، جابجايي، نصب و تعمير وسايل گازسوز توسط خودتان يا 

 سرويسكاران متفرقه و غير مجاز پرهيز نماييد.



چنانچه سرويسكار مجاز شرايط محل نصب وسيله گازسوز را ناايمن تشخيص داد و از  .15

ني آنها را جدي بگيريد، آنها نگران خطر نصب يا تعمير آن خودداري نمود، توصيه هاي ايم

 گازگرفتگي براي شما و اعضاي خانواده تان هستند.

از نصب و استفاده از هرگونه لوازم گاز سوز در حمام، رختكن، سرويسهاي بهداشتي،  .16

 خودداري كنيد!  "اتاق خواب و فضاهاي بسته فاقد جريان هوا اكيدا

از مونواكسيد كربن را وارد محل سكونت شما شومينه هاي ساختماني به ميزان زيادي گ .17

 وسيله تنها بعنوان و طوالني زمان براي شومينه از عنوان هيچ به نتيجه در. كنند مي

 . نكنيد استفاده گرمايشي

به هيچ عنوان از اجاق هاي خوراك پزي يا پلوپز ها و شعله هاي اجاق گاز براي  .18

    گرمايش محل سكونت خود استفاده نكنيد.

ه كوتاه و زرد رنگ وسايل گازسوز نشانه بدسوزي، احتراق ناقص و توليد بيش از حد شعل .19

 .است خانواده اعضاي براي جدي خطر نشانه نتيجه در و محاز گاز مونواكسيد كربن

گاز مونواكسيد كربن را از بين نمي برد و قرار دادن دودكش بخاري در ظرف آب،  .21

  ازگرفتگي و مسموميت قرار دارند.ساكنين محل شما همچنان در معرض خطر گ



از استفاده طوالني مدت و همزمان از چند وسيله گازسوز در محل سكونت خانواده  .21

 پرهيز كنيد مگر اينكه از تهويه و جريان مناسب هوا مطمئـن شويد. 

گارانتي معتبر و در خريد وسايل گازسوز به ايمني محصول، نشان استاندارد ملي،  .22

 پشتيباني توجه كنيد تا از خطرات احتمالي پيشگيري كنيد.دسترسي به خدمات 

دچار سردردها و سرگيجه هاي غيرطبيعي مي  "چنانچه در محل سكونت خود بعضا .23

 شويد، چك كنيد شايد در معرض نشت گاز منواكسيد كربن هستيد.

به محض بروز عالئـم مسموميت ناشي از گاز مونواكسيد كربن )سرگيجه، سردرد، خواب  .24

 پنجره ها را باز كرده و وسيله گاز سوز را خاموش كنيد! "گي، سنگيني هوا و ...( سريعاآلود

 

 


