HÃY THỨC DẬY
Máy báo khí carbon monoxide cứu sống mạng người.

Khí carbon monoxide là một kẻ sát
nhân vô hình, thầm lặng, không mùi
Khí carbon monoxide là gì?

Khí CO đến từ đâu?

Khí carbon monoxide (CO) là một khí độc

Sử dụng các thiết bị gia dụng bằng khí

vô hình, không tiếng, không mùi. Trong

đốt thiên nhiên không đúng cách:

một không gian khép kín, chẳng hạn như

3 Hệ thống sưởi

nhà ở hoặc nhà để xe, tiếp xúc với khí CO

3 Máy đun bình nước nóng

có thể khiến bị bệnh nghiêm trọng hoặc

3 Máy sấy

bị tử vong.

3 Bếp lò ga
3 Lò sưởi

Các dấu hiệu tiếp xúc với khí
CO là gì?
3 Nhức đầu và chóng mặt
3 Mệt mỏi và yếu sức
3 Chảy nước mắt và mắt bị bỏng rát
3 Buồn nôn và ói mửa
3 Mất tự chủ các cơ bắp

Khí thoát ra từ:
3 Các xe chạy bằng xăng hoặc
dầu cặn (diesel)
3 Các máy móc vận hành bằng xăng
3 Các lò sưởi đốt bằng củi

Hãy mua ngay một máy báo
động khí CO tại cửa hàng bán
lẻ vật liệu xây dựng tại địa
phương quý vị.

Hãy tìm hiểu làm thế nào quý vị có thể bảo vệ căn nhà của quý vị tại ATCO.com/CO

ĐIỀN BẢN KIỂM TRA SAU ĐÂY ĐỂ GIÚP NGĂN
NGỪA KHÍ CO TRONG NHÀ QUÝ VỊ.
Các thiết bị gia dụng đốt bằng nhiên liệu (hệ thống sưởi, máy đun bình nước nóng, lò sưởi, bếp dùng
khí đốt thiên nhiên, v.v.) phải được kiểm tra một cách đều đặn bởi một kỹ thuật viên có đủ khả năng
chuyên môn căn cứ theo các đặc điểm kỹ thuật của nhà sản xuất. Kiểm tra lần cuối (ngày): __________
Kiểm tra và thay mới hàng tháng tấm lưới lọc của hệ thống sưởi (nếu cần).
Ngày thay mới lần cuối: ___________________
Các ống thông khí trong nhà và bên ngoài nhà và ống khói lò sưởi không có các vật đổ nát, tuyết và
nước đá (nếu cần).
Khu vực chung quanh các thiết bị gia dụng đốt bằng nhiên liệu phải trống trải.
Ngọn lửa của các thiết bị gia dụng phải được kiểm tra đều đặn (ngọn lửa phải có màu xanh dương).
Có đủ nguồn cung cấp không khí (cửa sổ gần đó phải mở ra) khi sử dụng lò sưởi đốt bằng củi.
Không bao giờ để máy xe chạy không trong nhà để xe, ngay cả khi cánh cửa phía trên đầu đã
được mở lên hết.

Lắp đặt và bảo trì đúng cách các máy báo
động khí CO sẽ giúp phát hiện khí CO.

ĐIỀN BẢN KIỂM TRA SAU ĐÂY ĐỂ GIÚP NGĂN
NGỪA KHÍ CO TRONG NHÀ QUÝ VỊ.
(Các) máy báo động khí CO phải được gắn và bảo trì căn cứ theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất.
Dùng bút đánh dấu ghi ngày hết hạn trên (các) máy báo động khí CO.
Ngày hết hạn: __________________
Hàng năm thay mới (các) pin của máy báo động khí CO, nếu cần phải thay.

Hàng tháng hãy hút bụi (các) máy báo động khí CO.

Hãy tìm hiểu làm thế nào quý vị có thể bảo vệ căn nhà của quý vị tại ATCO.com/CO

