
ਕਾਰਬਨ ਮਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹ?ੈ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ      ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼, ਖਾਮੋਸ਼, 
ਗੰਧਹੀਨ ਜ਼ਦਹਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਦਮਤ/ਬੰ੍ ਥਾਂ 
ਦਿੱਚ, ਦਿਿੇਂ ਦਕ ਘਰ ਿਾਂ ਗੈਰੇਿ,      ੍ ੇਉਘਾੜ ੍ ੇ
ਕਾਰਨ ਦਬਮਾਰੀ ਦਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਮੌਤ ਹ ੋਸਕ੍ੀ ਹੈ।

     ਉਘਾੜ ੍ ੇਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?
 3 ਦਸਰ ਪੀੜ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 3 ਥਕੇਿਾਂ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ
 3 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਲਣ
 3 ਿੀ ਮਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ
 3 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਨਯੰਤਰਿਣ ਗਿਾ ੍ੇਣਾ

     ਦਕੱਥੋਂ ੍ੀ ਆਉਂ੍ੀ ਹ?ੈ
ਕੁ੍ਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ: 

 3 ਭੱਠੀ
 3 ਗਰਮ ਪਾਣੀ ੍ਾ ਹੀਟਰ
 3 ਡਰਿਾਇਰ
 3 ਚੁੱ ਲ੍ਾ
 3 ਅੰਗੀਠੀ

ਇਨ੍ਾਂ ੍ੁਆਰਾ ਦਨਕਾਸੀ:
 3 ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ
 3 ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 3 ਲੱਕੜੀ ੍ ੇਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ

ਅੱਿ ਹੀ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਘਰ ਸੁਧਾਰ 
ਦਰਟੇਲਰ ਤੋਂ      ਅਲਾਰਮ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਿੀਿਨ ਬਚਾਉਂ੍ੇ ਹਨ।

ਿਾਗਰੁਕ ਹੋਿ।ੋ

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ
ਅਦ ਰ੍ਿਸ਼ , ਖਾਮੋਸ਼ , ਗੰਧਹੀਨ ਕਾਤਲ ਹੈ।

                  ’ਤ ੇਿਾਓ ਅਤੇ ਿਾਣੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ੍ੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਦਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕ੍ੇ ਹੋ।
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ਹੇਠ ਦ੍ੱਤੀ ਿਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਚ      ੍ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਿੱਚ ਮ੍੍ ਲਈ

ਤੇਲ ਬਾਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਭੱਠੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ੍ ੇਹੀਟਰ, ਅੰਗੀਠੀ, ਕੁ੍ਰਤੀ ਗੈਸ ਿਾਲਾ ਚੁੱ ਲ੍ਾ, ਆਦ੍) ੍ੀ 
ਦਨਰਮਾਤਾ ੍ੀਆ ਂਦਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਹ੍ਾਇਤਾਂ ੍ ੇਮੁਤਾਬਕ ਦਨਯਦਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਦਸਖਲਾਈ-ਪਰਿਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਰ ਤੋਂ 
ਿਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਦਪਛਲੀ ਿਾਂਚ (ਤਾਰੀਖ): _______________________________________

ਭੱਠੀ ੍ ੇਦਿਲਟਰ ੍ੀ ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਿਾਂਚ ਕਰਾਓ ਅਤੇ (ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ)ੇ ਬ੍ਲੋ।
ਬ੍ਲੇ ਿਾਣ ੍ੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: _________________________________________

ਅੰ੍ਰਲੀਆ ਂਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਦਨਕਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਚਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਚਰ,ੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਆਈਸ (ਿ ੇਲੋੜ ਹ)ੈ ਨੰੂ ਸਾਿ 
ਕਰੋ।

ਤੇਲ ਬਾਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ੍ ੇਆਸ-ਪਾਸ ੍ੀ ਥਾਂ ਦਖਲਾਰੇ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਰੱਖੋ।

ਸਾਰ ੇਕੁ੍ਰਤੀ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ੍ੀ ਅੱਗ (ਲਾਟ) ਦਨਯਦਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਚੈੱਕ ਕਰਾਓ (ਇਹ ਨੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ੍ੀ ਹ)ੈ।

ਸਾਰ ੇਕੁ੍ਰਤੀ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ੍ੀ ਅੱਗ (ਲਾਟ) ਦਨਯਦਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਚੈੱਕ ਕਰਾਓ (ਇਹ ਨੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ੍ੀ ਹ)ੈ।

ਦਿਹਲੇ ਪਏ ਿਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕ੍ ੇਿੀ ਗੈਰੇਿ ਦਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀ੍ਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਸ੍ਾ ਉੱਪਰਲਾ ੍ਰਿਾਿਾ ਖੁੱ ਲ੍ਾਂ ਹੀ ਦਕਉਂ 
ਨਾ ਹੋਿੇ।

ਉਦਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਅ ਕੀਤ ੇ     ਅਲਾਰਮ, 
    ੍ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਚ ਮ੍੍ ਕਰਨਗੇ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਚ      ੍ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਚ ਮ੍੍ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦ੍ੱਤੀ 
ਿਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

     ਅਲਾਰਮ(ਮਾਂ) ਨੰੂ ਦਨਰਮਾਤਾ ੍ੀਆ ਂਦਹ੍ਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਖਰਖਾਅ ਕਰੋ।

     ਅਲਾਰਮ(ਮਾਂ) ਉੱਤ ੇਮਾਰਕਰ ੍ ੇਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ-ਤਾਰੀਖ ਦਲਖੋ।
ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ: ____________________________________________________ 

     ਅਲਾਰਮ(ਮਾਂ) ੍ੀ ਬੈਟਰੀ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇਬ੍ਲੋ, ਿ ੇਲਾਗ ੂਹੋਿੇ।

     ਅਲਾਰਮ(ਮਾਂ) ਨੰੂ ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਿੈਦਕਊਮ ਨਾਲ ਸਾਿ ਕਰੋ।
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                  ’ਤ ੇਿਾਓ ਅਤੇ ਿਾਣੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ੍ੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਦਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕ੍ੇ ਹੋ।ATCO.com/CO


