
காரப்ன் ேமானாக்ைஸட் என்ப� என்ன? (CO)?
CO என்ப� நிசப்தமான அல்ல� கண்க்� �லப்படாத ெகாைலயாளியா�ம், 

ஏெனனில் நம்மால் அைதப் பாரக்்க, �கர அல்ல� ��க்க ��யா�.

காரப்ன் ேமானாக்ைஸட் பற்�ய வி�ப்�ணர�்

CO விற்கான சாத்�யமான 
ஆதாரங்கள் என்ெனன்ன?

ஒன்ட்டாரிேயாவில் இ�க்�ன்ற பல வீ�களி�ம் சராசரியாக 4-6 எரிெபா�ள் எரிக்�ன்ற 
சாதனங்கள் உள்ளன, இைவதான் காரப்ன் ேமானாக்ைஸட்-ஐ உற்பத்� ெசய்�ன்றன.

காரப்ன் ேமானாக்ைஸட்-க்� ஆட்ப�வ� மனிதரக்�க்�ம் ெசல்லப் 
பிராணிக�க்�ம் அபாயகரமான�!

ஒன்ட்டாரிேயாவில் காரப்ன் ேமானாக்ைஸட் காரணமான இறப்�க்கள் மற்�ம் 
காயங்களில் 65% க்�ம் ேமலானைவ வீ�களில்தான் ஏற்ப��ன்றன.

CO காரணமான விஷத�்ற்� ஆட்ப�வதன் அ���கள் மற்�ம் அைடயாளங்கள்

• க�ைமயானதைலவ�
• நிதான�ல்லாைம

• �மட்டல்
• வாந்�

• �றக்கம்
• �ழப்பம்

• அச�
• ேசார�்

• �க்கக் கலக்கம்
• �ய நிைன� இல்லாைம

எசச்ரிக்ைக

கண்க்� �லப்படாத ெகாைலயாளி

விற� அ�ப்�

மண்ெணண்ெணய் 
அ�ப்�

கார்

பாரே்பக்

ைகயில் எ�த்�ச ்ெசல்லக ்�ய 
ன்�ற்பத�் சாதனம்

தண்ணீர ்�டாக�்ம் சாதனம்

ெபரிய அ�ப்�-ஃபரன்ஸ்

உலரத்�்

அைடபட்ட ெவண்ட்-கள் 
அல்ல� �ம்னிகள்

காரப்ன் ேமானாக்ைஸட் உண்டாக ெபா�வான ஆதாரம்
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உங்கள் வீட்�ல் காரப்ன் ேமானாக்ைஸட் 
(CO) விஷத்�ற்� ஆட்ப�வ���ந்� 
உங்கைளக் காத்�க்ெகாள்�ங்கள்

உங்கள் வீட்�ல் எரிெபா�ள் எரியக்��ய சாதனம், 
அ�ப்� அல்ல� இைணக்கப்பட்ட வாகனநி�த்த 
ெகாட்டைக இ�க்�ற� என்றால், ஒ� CO அலாரம் 
ேதைவ — 
ஒன்ட்டாரிேயாவில் இ� 
சட்டப்ப�யான�

ேவைல ெசய்�ம் நிைலயில் இ�க்�ன்ற (CO) எசச்ரிக்ைக மணி (கைள) நி�வி,
பரிேசா�த்� ேபணி வா�ங்கள்.

CO எசச்ரிக்ைக மணி ஒ�த்த�ம் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என ெதரிந்� ைவக்க�ம்.

உறங்�ம் இடங்கள் அைனத்�ற்�ம் அ��ல் ேவைல ெசய்�ம் நிைலயில் 
இ�க�்ன்ற (CO) எசச்ரிகை்க மணி (கைள) நி��ங்கள்.

எசச்ரிகை்க மணிகைள மாதம்ேதா�ம் ஒ� �ைற அ�த�்ப் பி�தத்ால் பீப் 
(எசச்ரிப்�) ஒ� ேகட்�றதா என்� பரிேசா��ங்கள்;

வ�டம் ஒ� �ைற அல்ல� ேபட்டரி �ைற�ற� என்� எசச்ரிப்� 
ெகா�க�்ம் ஒ� (ரீங்காரம்) ேகட்ட�டன் ேபட்டரிகைள மாற்�ங்கள். 
ஒ�ேபா�ம் காத்��க்கா�ரக்ள்! ��ய ேபட்டரிகைளப் ெபா�த�்ய�டன் 
எசச்ரிகை்க மணி ஒ�க�்றதா என சரிபாரத்்�க ்ெகாள்�ங்கள்.

காலாவ�யா�விட்ட எசச்ரிக்ைக மணிகைள மாற்�விட�ம். மாற்� 
ைவகக்ேவண்�ய ேத� எ�  என சரி பா�ங்கள் அல்ல� தயாரிப்பாளரின் 
அ���தத்�ன்ப� மாற்�வி�ங்கள்.  
காலப்ேபாக்�ல் CO எசச்ரிக்ைக மணிகள் தங்கள் உணர�்றைன 
இழந்�வி�ம் – அைவ எக்கால�ம் நீ�த்�ைழக்க மாட்டா.

ஒன்����டம் ஒ�ேபா�ம் எசச்ரிகை்க மணி ஒ�ைய உதா�னம் ெசய்யா�ரக்ள், ஆதாரம் 
எ�ெவன கண்�பி�கக் �யற்� ெசய்�ங்கள்! ஏன்? உங்கள் வீட்�க�்ள் 
சாத�்யமாகேவ ஒ� ேபராபத்� இ�ப்ப� பற்� அ� உங்கைள எசச்ரிக�்ற�.
ெவளிேய� வி�ங்கள், ெவளியிேலேய இ�ந்�வி�ங்கள் மற்�ம் 
உடன�யாக 9-1-1 ஐ அைழ�ங்கள்

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca 
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