
کاربن مونو آکسائیڈ (CO) کیا ہے؟
CO کو خاموش یا پوشیدہ قاتل کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اسے دیکھ ، سونگھ یا چکھ نہیں سکتے۔

کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی

CO کے ممکنہ ذرائع کون سے ہیں؟خربدار
اونٹاریو کے بہت سے گھروں میں اوسطاً 4-6 ایندھن جالنے والے ایسے آالت موجود ہوتے ہیں جو کاربن مونو آکسائیڈ پیدا کرتے

کاربن مونو آکسائیڈ کی موجودگی انسانوں اور پالتو جانوروں کے لیے خطرناک ہے!

اونٹاریو میں، کاربن مونو آکسائیڈ سے واقع ہونے والی 65% سے زیادہ اموات اور زخموں کا سبب گھر کی کاربن مونو آکسائیڈ ہوتی ہے۔

CO پوائزننگ کی نشانیاں اور عالمات
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حواس کھونا  •

متلی  •

قے  •

غنودگی  •

الجھن  •

تھکاوٹ  •

کمزوری  •

چکر آنا  •

ہوش کھونا  •
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(CO) اپنے گھر میں کاربن مونو آکسائیڈ
کا زہر پھیلنے سے خود کو بچائیں۔

اگر آپ کے گھر میں ایندھن جالنے کے آالت، کوئی انگیٹھی یا چمنی موجود ہے

یا آپ کا گیراج گھر کے ساتھ جڑا ہو ہے، تو CO االرم کی اشد رضورت ہے۔  

یہ اونٹاریو کا قانون ہے۔

اپنے گھر میں ورکنگ (CO) االرم انسٹال کریں، ان کی جانچ کریں اور اچھی حالت میں رکھیں۔

یہ رضور جانیں کہ جب آپ کا CO االرم فعال ہو جائے، تو کیا کرنا ہے۔

سونے کی ¾ام جگہوں کے ساتھ کاربن مونو آکسائیڈ کے  فعال ا�رم  نصب کریں۔

االرمز کی ماہانہ بنیادوں پر جانچ کریں ، بیپ (الرٹ) کی آواز سننے کے لیے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر 

رکھیں۔

سال میں ایک بار بیٹریاں رضور تبدیل کریں یا جب آپ کم بیٹری وارننگ (چرپ) کی آواز سنیں۔ کبھی 

بھی انتظار نہ کریں! نئی بیٹریاں لگانے کے بعد ہمیشہ ا�رم کی جانچ کریں۔

میعاد ختم ہونے والے االرمز کو تبدیل کریں۔ تبدیلی کی تاریخ چیک کریں یا مینوفیکچرر کی ہدایات 

کے مطابق تبدیل کریں۔  

CO االرم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حساسیت کھو دیتے ہیں - وہ ہمیشہ کے لیے کارآمد نہیں رہتے!

مالقات کی جگہ انتباہی ا�رم کو کبھی نظر انداز نہ کریں یا آگ کا ذریعہ ت¦ش کرنے کی کوشش میں 
وقت ضائع نہ کریں! کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو آپ کے گھر میں موجود کسی ممکنہ 
̄دار کر رہا  ہوتا ہے۔ باہر بھاگ جائیں، باہر ہی رہیں اور 1-1-9 پر  خطرے سے  خ

کال کریں.
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االرم بجنے پر گھر سے باہر بھاگ جائیں 1-1-9 پر کال کریں
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