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 أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون
 تتشابه األعراض األولية للتسمم بأول أكسيد الكربون مع أعراض اإلنفلونزا 

)ولكن بدون حمى( وهي تشمل:

 أمل الرأس 	

 التعب 	

 ضيق التنفس 	

 الغثيان 	

 الدوخة 	

 إذا كنت تشتبه يف أنك تعاين من التسمم بأول أكسيد الكربون، فعليك 

الحصول عىل هواء نقي عىل الفور. غادر املنزل واطلب املساعدة من أحد 

منازل الجريان. قد تفقد وعيك وتتعرض للوفاة من التسمم بأول أكسيد 

الكربون إذا بقيت يف املنزل.

 احصل عىل رعاية طبية عىل الفور وأبلغ الطاقم الطبي باالشتباه بحدوث 

تسمم بأول أكسيد الكربون. اتصل بقسم اإلطفاء لتحديد متى يصبح الدخول 

ثانية إىل املنزل آمناً.

لإلبالغ عن منتج خطري أو إصابة متعلقة باملنتَج، اتصل بالخط 

الساخن الخاص بهيئة سالمة املنتجات االستهالكية عىل الرقم املجاين 

2772-638 )800( أو عىل املربقة الكاتبة للهيئة عىل الرقم املجاين 

7054-595 )301(. ميكن للمستهلكني الحصول عىل املعلومات حول 

سحب املنتجات من األسواق يف موقع الهيئة اإللكرتوين عىل الرابط: 

http://www.cpsc.gov.كام ميكن للمستهلكني اإلبالغ عن مخاطر 

info@cpsc.gov املنتجات إىل

أول أكسيد الكربون )CO( هو القاتل “الخفي”. أول أكسيد 

الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة.  كل عام ميوت أكرث 

من 100 شخص يف الواليات املتحدة من التعرض غري املتعمد 

ألول أكسيد الكربون املرتبط باملنتجات االستهالكية.

ما هو أول أكسيد الكربون؟
 ينتج أول أكسيد الكربون عن طريق حرق الوقود. لذلك، فإن أي جهاز يحرق 

الوقود يف منزلك هو مصدر محتمل ألول أكسيد الكربون.

 عندما يتم الحفاظ عىل أجهزة الطهي أو التدفئة يف حالة عمل جيدة، فإنها 

تنتج القليل من أول أكسيد الكربون. ميكن أن ينتج عن األجهزة التي تعمل 

بشكل غري صحيح كميات مركزة مسببة للوفاة من أول أكسيد الكربون يف 

منزلك.

 وميكن أن يؤدي تشغيل السيارة أو املولد يف مرآب متصل باملنزل إىل تسمم 

قاتل بأول أكسيد الكربون يف املنزل. وهذا ينطبق عىل تشغيل مولد كهربايئ 

أو حرق الفحم يف الطابق السفيل )القبو( أو املجاالت ذات العلو املنخفض أو 

أماكن الجلوس يف املنزل.

 القاتل
“الخفي”

ماذا ينبغي ان تفعل؟
 يُعد الرتكيب والتشغيل والصيانة السليمة ألجهزة حرق الوقود يف املنزل العامل 

األكرث أهمية يف تقليل مخاطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

 تأكد من تركيب األجهزة وفقاً لتعليامت الرشكة املصنعة والقوانني املحلية. 

يجب أن يقوم أخصائيون بتثبيت معظم األجهزة.

 اتبع دامئاً إرشادات الرشكة املصنعة للجهاز للتأكد من التشغيل اآلمن.

 قم بفحص وصيانة نظام التدفئة )مبا يف ذلك املداخن وفتحات التهوية( سنوياً 

باالستعانة بأخصايئ خدمة مدرب.

 افحص الفتحات واملداخن بانتظام بحثاً عن توصيالت غري صحيحة أو شقوق 

مرئية أو صدأ أو بقع.

 ابحث عن وجود مشكالت قد تشري إىل عمليات تشغيل غري صحيحة للجهاز:

 نقص يف إمداد املاء الساخن 	

 عدم قدرة جهاز التدفئة عىل تدفئة املنزل أو عمله بصورة متواصلة دون  	
توقف

 تشكل السخام، خاصة عىل األجهزة وفتحات التهوية 	

 رائحة غري مألوفة أو رائحة احرتاق  	

ازدياد الرطوبة داخل النوافذ 	

 قم بتشغيل املولدات املحمولة يف الهواء الطلق وبعيداً عن األبواب والنوافذ 

املفتوحة وفتحات التهوية التي قد تسمح بدخول أول أكسيد الكربون إىل 

داخل املنزل.

 باإلضافة إىل ذلك، قم بتثبيت أجهزة إنذار بوجود أول أكسيد الكربون تعمل 

بالبطارية أو أجهزة إنذار بوجود أول أكسيد الكربون مع بطارية احتياطية يف 

منزلك. يجب أن يحتوي كل منزل عىل جهاز إنذار بوجود أول أكسيد الكربون 

يف الردهة بالقرب من غرف النوم يف كل مكان نوم منفصل. يجب أن تكون 

أجهزة اإلنذار بوجود أول أكسيد الكربون مطابقة ملتطلبات أحدث معايري 

مختربات التأمني UL أو التقييم العلمي املتكامل IAS أو أجهزة االستشعار 

CSA الخاصة بأجهزة اإلنذار بوجود أول أكسيد الكربون. اخترب أجهزة اإلنذار 

بوجود أول أكسيد الكربون بشكل متكرر واستبدل البطاريات الفارغة. ميكن أن 

يوفر جهاز اإلنذار بوجود أول أكسيد الكربون حامية إضافية، ولكنه ليس بديالً 

عن الرتكيب السليم، واستخدام وصيانة األجهزة التي تعترب مصادر محتملة ألول 

أكسيد الكربون.

هيئة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية



دالئل أول أكسيد الكربون ميكنك رؤيتها...
 الصدأ أو آثار املياه عىل فتحة التهوية/ املدخنة 	

لوحة فرن فضفاضة أو مفقودة 	

 السخام 	

 الحتات أو السخام املتساقط من املدخنة أو املوقد أو األجهزة 	

وصالت تهوية / وصالت مدخنة مرتخية أو غري متصلة 	

 عدم متاسك بناء املدخنة 	

 الرطوبة داخل النوافذ 	

 دالئل أول أكسيد الكربون ال ميكنك رؤيتها...
تلف األجهزة الداخلية أو تعطل املكونات 	

تعديالت غري صحيحة عىل مصدر اإلشعال يف موقد الغاز 	

 انسداد خفي أو تلف يف املداخن 	

 ميكن فقط ألخصايئ الخدمة املدرب اكتشاف املشاكل الخفية وإجراء 

التصحيحات الالزمة!

 تظهر أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون عندما تكون يف املنزل، لكنها  	
تقل أو تختفي عندما تكون بعيداً عن املنزل.

 تحذيرات... 
 ال ترتك السيارة تعمل يف مرآب حتى عندما يكون باب املرآب مفتوحاً. 	

 ال تقم مطلقاً بتشغيل مولد يف املنزل أو املرآب أو مجال منخفض العلو.  	
لن مينع فتح األبواب والنوافذ أو استخدام املراوح تراكم أول أكسيد الكربون 

يف املنزل. عند تشغيل املولد يف الهواء الطلق، أبقه بعيداً عن النوافذ واألبواب 
املفتوحة.

 ال تحرق أبداً الفحم يف املنازل أو الخيام أو املَركبات أو املرائب. 	

 ال تقم أبداً برتكيب أو صيانة أجهزة االحرتاق دون امتالك املعرفة واملهارات  	
واألدوات املناسبة.

 ال تستخدم مطلقاً طباخ الغاز أو الفرن أو مجفف املالبس للتدفئة. 	

 ال تضع أبداً رقائق األملنيوم يف قاع فرن الغاز ألنها تعيق عملية االحرتاق. 	

 ال تقم مطلقاً بتشغيل جهاز يعمل بحرق الغاز بدون فتحات يف غرفة  	
مغلقة أو يف غرفة تنام فيها.

مصادر وأدلة عىل احتامل وجود 

مشكلة تتعلق بأول أكسيد الكربون وصالت تهوية / وصالت مدخنة مرتخية أو غري متصلة  عدم متاسك بناء املدخنة

 مدفئة الرطوبة داخل النوافذ الرطوبة داخل النوافذ
 الغرفة

 طباخ غاز معطل

 أول أكسيد الكربون الناتج عن 

استخدام شواية فحم، أو عادم 

سيارات أو مولد يف مرآب

 السخام

 الحتات أو السخام املتساقط من 
املدخنة أو املوقد أو األجهزة

املدفأة

 رقائق األملنيوم يف أسفل فرن الغاز

 عادم املولد يف املنزل أو الطابق السفيل 

)القبو( أو املجاالت ذات العلو املنخفض

 الصدأ أو آثار املياه عىل فتحة التهوية/ املدخنة

 لوحة فرن فضفاضة
 أو مفقودة

 سخان مياه معطل

فرن معطل


