
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  مشخصات گاز منوکسید کربن

اکسید کربن بی رنگ و بی بو بوده که بر اثر گاز منو 

شود به طوری که بخاری، احتراق ناقص تولید می
آبگرمکن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه 

 .می شود  co نامناسب )دودکش( عامل مسمومیت با گاز

 عالئم مسمومیت با منواکسید کربن

  عالئم شبیه به عالئم سرماخوردگی است 

 سردرد 

 جسمانی ضعف 

 سرگیجه و بی قراری 

 تهوع واستفراغ 

 خمیازه کشیدن بیش از حد 

 ها هستندکاهش دید از عالیم عمومی مسمومیت  

  حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و
 کاهش قدرت عضالنی 

 عالئم مراحل پایانی و نزدیک به مرگ

 ها و نوک انگشتان از عالیم کبودی دست، دور لب

روند که به شمار می COپایانی مسمومیت با گاز 
در نهایت فرد دچاار تنگای نفاد شاده و فاوت 

 کند.می

 گروه های در معرض خطر

  تمامی افراد در معرض خطر قرار دارند. 

  کودکان، زنان باردار و سالمندان جزو گروه آسیب
   کربن بیشتری با منواکسیدپذیر و در معرض خطر 

 هستند.

چگونگی برخورد با افراد مسموم شده با گاز منواکسید 

 کربن

  فرد مسامو  را از میایآ آلاوده باه هاوای آزاد

 منتقل کنید .

 افاراد هن و کمربند و لباس های تنگ قه پیرای 
 . مسمو  را باز کنید

   درصورت امکان اکسیژن دهی به فارد مسامو

 را انجا  دهید. شده

 های هوایی و تماس با اورژاند باز نگه داشتن راه

در مراحل بعدی درمانی باید ماورد توجاه  ۱۱۵

 قرار گیرد.

اصول ایمنی و پیشگیری از گاز گرفتگیی و مسیمومیت بیا 

 منواکسید کربن

  کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه
  اندازی بخاری

   
  دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیاز بهتارین

 .آزمایش سالمت دودکش است 

  باشد .وسایل گرمایشی استاندارد 

  رنگ شعله بخاری و وسایل پخت و پز بایاد آبای

  .باشد

 های جریان هوا در منزل و باه نباید تمامی روزنه
 ویژه اتاق خواب مسدود شود.

 
 

 

   از نصااب آبگارمکن در حمااا ، روشان کااردن د بایا

های اجاق گااز در آشاخزخانه جهات گار  نگاه شعله

 داشتن مییآ داخل خانه، جدا خودداری کرد.

   شومینه مشترک برای چند واحد در صورت کوچا

بودن سایز مجرای خروجای و لولاه کشای آن باعا  

طبقات پایین به داخل  برگشت دود از شومینه روشن
 آپارتمان در شومینه خاموش طبقات باالتر می گردد.

   انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل ی  متر ازساط

با  وحداقل ی  متر ازدیوار جانبی با  فاصله داشاته 
 ( باشد. Hودارای کاله  مخصوص )به شکل 

  دودکش واتصااالت آن بایاد ازجاند مقااو  وبادون

شاتی درسرتاسار آن باشاد و باه هیچگونه منفذ یاا ن
 کارگیری لوله های آکاردئونی آلومینیومی مجاز نیست.
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  شیب لوله های افقی درداخل واحدها باید مثبت

و روبه باال وارتفاع عمودی لوله دربیرون حداقل 

 سه برابر طول افقی آن باشد.

  قطر لوله دودکش باید مساوی یا بزرگتر ازقطر

 لوله خروجی دستگاه گازسوز باشد.

  اگر فضای خود را با شوفاژ و سیستم حرارت
درزبندی وبستن منافذ به  مرکزی گر  می کنید

منظور جلوگیری ازاتالف حرارتی بالمالنع می 

 باشد 

 بخاری های گازسوز به منظور  درصورتیکه از

گرمایش مییآ استفاده می کنید حتما 

یق درب یا پنجره درفضا مختصری تهویه ازطر
بستن کامل منافذ  درزبندی و ید وازیایجاد نما

 خودداری کنید.

  خروجی بخاری به داخل ظرف ازقراردادن لوله
 آب جدا خود داری کنید.

  از به کار بردن وسایل گرمایشی بدون نصب

دودکش ویا دارای نقص دردودکش جدا خودداری 
 .کنید.

  به کارگیری آب گرمکن های دیواری درفضاهای

  بسته یا مکان های فاقد جریان هوا ، مجاز نیست.

 ل هروسیله گازسوز باید دارای ی  دودکش مستق

 ومنتهی به فضای بیرون باشد.

  سرتاسر مسیر دودکش هارا به منظور اطمینان 

 

ازهدایت مناسب میصوالت احتراق به فضای بیرون   

 کنترل واطمینان حاصل کنید.
 

 
 پز یا منقل درون خانه، گاراژ یا هیچگاه از کباب

  میوطه بسته استفاده نکنید.

  هیچگاه از چراغ یا بخاری نفتی یا گازی که فاقد
دودکش است، درون خانه، به خصوص هنگا  

 خواب استفاده نکنید.

 تان بدرون خانه، به خصوص در میل خوا
 دستگاه هشدار مونوکسید کربن نصب کنید.

تعمیر وسایل گرمایشی توسآ افراد غیر مجرب و بی 

نصب آنها توسآ افراد خانواده باع  ایجاد خطر تجربه و یا 
 شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون

 

 مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

 

 
 

 تهیه و تنظیم:

 بهداشت محیط( واحد محمد احمدی)کارشناس مسئول

 بهداشت محیط(واحد  )کارشناس اکرم عفیفیان

 گروه هدف: عموم مردم
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بهداشت جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد 
شهرستان  مرکز بهداشت شهید پیرویان  محیط

 071-42210696نمائید  صلحا کازرون تماس 


