
ANO ANG CARBON MONOXIDE (CO)?
Ang CO ay kilalang TAHIMIK o HINDI NAKIKITANG KILLER dahil hindi natin ito NAKIKITA, 

NAAAMOY o NALALASAHAN.

KAMALAYAN SA CARBON MONOXIDE

BABALA Ano-ano ang Posibleng mga Pinagmulan ng CO?
Maraming tahanan sa Ontario ang may average na 4-6 na appliances na nagsusunog ng panggatong na lumilikha ng carbon monoxide.

Ang pagkakalantad sa carbon monoxide ay mapanganib sa mga tao at alagang hayop!

Sa Ontario, higit sa 65% ng mga kamatayan at pinsala sanhi ng carbon monoxide ang nagaganap sa mga tahanan.

Mga Palatandaan at Sintomas ng Pagkakalason sa CO

• Matinding pananakit ng ulo 
• Disoryentasyon 

• Gustong Masuka
• Pagsusuka 

• Pagkahilo
• Pagkalito 

• Labis na Pagkapagod 
• Panghihina 

• Pagka-antukin
• Kawalan ng malay

ANG TAHIMIK NA KILLER
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Protektahan ang Sarili mula sa Pagkakalason 
sa Carbon Monoxide (CO) sa Inyong Tahanan

Kung ang inyong tahanan ay naglalaman ng isang appliance 
na nagsusunog ng panggatong, fireplace o isang naka-attach 
na garahe, kinakailangan ang isang CO alarm — 

ITO ANG BATAS SA ONTARIO. 

Mag-install, Subukan at Panatilihin ang GUMAGANANG (mga) (CO) alarm.

Alamin kung ano ang gagawin kapag na-activate ang iyong CO alarm.

Mag-install ng gumaganang CO alarm sa tabi ng lahat ng lugar na 
tulugan

Subukan buwan-buwan ang mga alarm, pindutin at i-hold ang 
test button upang marinig ang tunog na beep (alert).

Palitan ang mga baterya isang beses kada taon o kapag naririnig mo ang 
tunog (chirp) ng babala sa mababang baterya. Huwag na huwag maghintay! 
Palaging subukan ang mga alarm matapos mag-install ng mga bagong baterya.

Palitan ang expired na mga alarm. Tingnan ang petsa ng pagpapalit 
o palitan ayon sa mga tagubilin ng tagagawa.  
Ang mga CO alarm ay nawawalan ng sensitibidad paglipas ng panahon – 
hindi tumatagal ang mga ito magpakailanman!

Lugar na
Tagpuan HUWAG NA HUWAG BALEWALAIN ang nag-aalertong alarm o 

subukang hanapin ang pinagmulan! BAKIT? Ito ay nagbabala sa IYO ng 
posibleng panganib sa inyong tahanan.
LUMABAS, MANATILI SA LABAS AT TUMAWAG KAAGAD SA 9-1-1.

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca 

BramptonFire
@BramptonFireES

Nag-aalarm Lumabas sa bahay Tawagan ang 9-1-1
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