
કાબ�ન મોનો�ાઇડ (CO) શું છે?
CO ને શાંત અથવા અ�ય ઘાતક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે આપણે તેને 
ેઈ, સૂંઘી કે ચાખી શકતા નથી.

કાબ�ન મોનો�ાઇડ 
ગ�કતા

CO નાં સંભિવત �ોતો શું છે?
ઓ�ટેિરયોમાં ઘણાં ઘરોમાં સરેરાશ 4-6 ઇંધણ (�અુલ) બાળતા ઉપકરણો હોય છે જ ેકાબ�ન મોનો�ાઇડ ઉ�પ� કરે છે.

કાબ�ન મોનો�ાઇડના સંપક�માં આવવું લોકો અને પાલત ુ�ાણીઓ માટે ભયજનક હોય છે!

ઓ�ટેિરયોમાં, કાબ�ન મોનો�ાઇડથી �ૃ� ુઅને ઇ
ઓ પામતા બધાંમાંથી 65% ઉપરાંત ઘરોમાં થાય છે.

CO ઝેરના િચ�ો અને લ�ણો

• માથાનો ગંભીર દુઃખાવો
• આ�િવ�ૃિત

• ઉબકા
• ઊલટી

• ચ£ર
• મૂંઝવણ

• થાક
• અશિ¥

• ઘેન
• સભાનતાની ઉણપ

શાંત ઘાતક

સગડી

§ટવ

કાર

બારબે¨ુ
પોટ©બલ ઇંધણથી
ચાલતું જનરેટર
વોટર હીટર

ભªી

ડ«ાયર
અવરોધાયેલ વેિ�ટલેશ�સ
કે િચમની

કાબ�ન મોનો�ાઇડના સામા�ય �ોતો
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તમે તમારા ઘરમાં કાબ�ન મોનો�ાઇડ (CO) ઝેરથી પોતાને 
બચાવો


ે તમારા ઘરમાં ઈંધણ બાળતું ઉપકરણ, સગડી કે ઘરની સાથે ગેરેજ 
હોય તો, CO ઍલામ� હોવું જ�રી છે — 

તે ઓ�ટેિરયોમાં કાયદો છે.

કાય�રત (CO) ઍલામ�(�સ�) ઇ�§ટૉલ કરો, પારખો (ટે§ટ કરો) અને મેઇ�ટેઇન કરો.

તમા°ં CO ઍલામ� સિ²ય થાય �ારે શું કરવું તે 
ણો.

એક કાય�રત CO ઍલામ� તમામ સૂવાની જ�યાઓએ ઇ��ટૉલ કરો.

ઍલા�સ� દર મિહને પારખો, ટે�ટ બટન દબાવીને પકડી રાખો જેથી બીપ (એલટ�) 
અવાજ સાંભળવા મળશે.

વષ© એકવાર બેટરી બદલી નાખો અથવા �ારે તમને લો (ઓછી) બેટરીની ચેતવણી 
(ચપ�) અવાજ સાંભળવા મળે. ¨ારેય રાહ 
ેશો નહી!ં નવી બેટરી બેસાડ્યા પછી 
ઍલા�સ� હંમેશા પારખો.

એµપાયડ�  (¶વનસીમા સમા·) ઍલા�સ� બદલી નાખો. િર�લેસમ�ેટ (બદલવાની) 
તારીખ તપાસો અથવા ઉ�પાદકની સૂચના �માણે બદલી નાખો.
CO ઍલા�સ� સમય િવતવાની સાથે સંવેદનશીલતા ગમુાવી દે છે - ઍલા�સ� કાયમ માટે ચાલતા નથી!

મીિટંગ ¸ળ ¨ારેય અવગણો નિહ એલટ�  કરતા ઍલામ�ને અથવા �ોત શોધવાનો �ય� 
કરો! કેમ? તે તમારા ઘરમાં સંભિવત સંકટથી તમને ચેતવે છે.
બહાર નીકળી 
વ, બહાર રહો અને 9-1-1 ને તા¹કાિલક કૉલ કરો.
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