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رمز جدول:  خانواده آماده

 مسمومیت با مونوکسیدکربن
 از شایع ترین حوادث 6 ماهه دوم است که قربانیان بسیاری می گیرد

»دودکشها« داستانمرگبار

CO2

گرفتگی بیشتر  هر  ســال با شروع فصل ســرما و اســتفاده از وســایل گازســوز و گرمایشــی، احتمال حوادث ناشــی از گاز
می شــود و  تعداد زیــادی از هموطنان جان خود را در اثر مســمومیت با منوکســیدکربن از دســت می دهنــد؛ آمارهای هر 
گرفتگی بر این موضوع صحه می گذارد.  به همین منظور و با توجه به فصل   ســال سازمان پزشــکی قانونی از قربانیان گاز
گرفتگی آشنا باشند و در صورت  ســرما خانواده ها باید با روش های اســتفاده  صحیح از وسایل گازی و عالیم شــایع گاز
مشــاهده ایــن عالیم، اقدامــات اولیــه را انجام دهند. بهتر اســت بــرای اینکه دچــار این اتفــاق تلــخ در خانه های خود 

نشویم، توصیه های زیر را جدی بگیریم.

علل اصلی انتشار گاز مونوکسیدکربن:
گرفتگی و مــرگ خاموش به دلیل مشــکالت اساســی موجــود در دودکش ســاختمان یا  بیــش از ۸۰درصــد  حــوادث گاز

دودکش وسیله حرارتی و سپس عدم ورود هوای تازه یا تهویه هواست.

: مهم ترین علل انتشار گاز مونوکسیدکربن عبارتند از
دودکش های ناسالم و ناایمن و فاقد کارکرد صحیح یا فاقد مکش مناسب:

جدا شدن زانویی دودکش از دیوار یا وسیله حرارتی یا جدا شدن لوله های دودکش
کاردئـونی به عنوان دودکش استفاده از لوله های خرطومی، قابل انعطاف یا آ

دودکش های فاقد کالهکH  سالم
طول افقی زیاد دودکش

مسدود شدن دودکش با نخاله ساختمان یا النه پرندگان
دودکش های رهاشده در فاصله درز انقطاع بین ساختمان ها

دودکش های بیرون زده از پنجره ها و دیوارهای ساختمان ها بدون امتداد تا باالتر از پشت بام و فاقد عایق
جلوگیری از ورود هوای تازه به محل نصب وسیله حرارتی با بستن دریچه های تامین هوا یا روزنه های ورود هوای تازه

استفاده از بخاری بدون اتصال دودکش آن یا قرار دادن دودکش در ظرف آب
ک پزی، پیک نیک یا زغال برای گرم کردن فضای بســته و کوچک )خانه، اتاق، حمام، کانکس، چادر  اســتفاده از اجاق خورا

مسافرتی یا خودرو(
استفاده از وسایل حرارتی فرسوده و قدیمی یا فاقد استاندارد

اتصال هود به دودکش یا دودکش مشترک برای دو وسیله حرارتی
عدم انجام نصب و سرویس وسیله حرارتی توسط سرویس کاران مجاز

اقدامات ایمنی:
برای نصب وسایل گازسوز از کارشناسان فنی استفاده کنید.
وسایل گازسوز را در مسیر کوران هوا و جریان باد قرار ندهید.

از شــلنگ گاز استاندارد برای وسایل گازسوز استفاده  کنید که دارای طول اســتاندارد باشد، نباید خیلی بلند یا کوتاه باشد. 
کثر طول شلنگ گاز برای وسایل گازسوز 120سانتی متر است. حدا

قبل از روشــن کــردن و اســتفاده از وســایل گازســوز به وســیله کــف صابــون از عــدم نشــتی گاز در اتصــاالت و محل بســت ها 
اطمینان حاصل کنید و به هیچ وجه از کبریت یا هرگونه شعله دیگری برای این منظور استفاده نکنید. 

برای اتصال شیلنگ به وسیله گازسوز از بست فلزی استاندارد استفاده کنید.
هرگز شیلنگ گاز را از زیر فرش و غیره عبور ندهید، چون به آن آسیب وارد می شود و موجب نشت گاز و انفجار می شود.

هنگام روشن کردن وسیله گازسوز ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را بازکنید.
هر وسیله گازسوز در منزل باید دارای یک دودکش استاندارد و مجزا و مجهز به کالهک باشد، همواره محل اتصال دودکش 

به وسایل گازسوز را بررسی و از استحکام و ثبات آنها اطمینان حاصل کنید.
کسیدکربن استفاده نکنید. از دودکش های آجری به واسطه داشتن درز و احتمال نشت گاز منوا

هر سال قبل از استفاده از بخاری از باز بودن مسیر دودکش ها و سالم بودن کالهک ها مطمئن شوید.
از نصب آبگرمکن و بخاری گازی در مکان هایی که در آن هوا جریان ندارد، خودداری کنید.

روی دودکش ها در پشت بام کالهک استاندارد H  نصب کنید.
که گازهای سمی وارد فضای خانه می شود. به  هیچ  عنوان خروجی دودکش در کنار کولر یا زیر پنجره نباشد، چرا

کــن عمومی  از دســتگاه های گازســوزی کــه نیــاز بــه دودکش ندارنــد، اســتفاده نکنید. ایــن دســتگاه ها صرفــا مخصوص اما
کن صورت می گیرد. این دســتگاه ها باید در محلی نصب شــود که امکان تهویه به صورت طبیعی یا  هســتند که تردد در آن اما

مکانیکی وجود داشته باشد.
از نصب هرگونه وسایل گرمایشی گازی، نفتی، برقی و آبگرمکن )حتی با وجود دودکش( 

در حمام خودداری کنید.
از قــرار دادن انتهای لوله بخاری در ظرف آب خــودداری کنید که این عمل موجب 
عدم خروج دود و گازهای ســمی شــده و مرگ آفریــن خواهد بود، لولــه دودکش باید 
به طور کامل به خارج از خانه و در هوای آزاد هدایت شــود تا دود حاصل از احتراق 

وسیله گازسوز را به کلی از محل دور کنید.
در صــورت امکان در محل ســکونت از سیســتم های آشکارســاز و هشــداردهنده 
کــه دارای »تاییدیــه یــا نشــان اســتاندارد« هســتند،  کســیدکربن  گاز مونوا نشــت 

استفاده کنید.
در فصل سرما از پوشاندن تمام درزهای در و پنجره ها و دریچه های تامین هوای تازه، 

به بهانه گرم ترشــدن خانه خودداری کنید و هرگاه در زمان روشن بودن و استفاده از وسایل 
گازسوز )بخاری، آبگرمکن، شــومینه، پکیج، اجاق گاز و حتی موتورخانه مرکزی( احساس 
ســنگینی هوا و ســردرد و ســرگیجه کردید ســریعا در یا پنجره ها را بازکنیــد، از محیط خارج 

شــوید و در صــورت لزوم بــا اورژانس تمــاس بگیریــد. پس از تعویــض هوا به بررســی و چک 
وسایل گازسوز و سیستم گاز منزل اقدام کنید.

دریچه هــای کولر را در فصول ســرد ســال ببندیــد این دریچه هــا منبع تامین هــوا هنگام 
اســتفاده از بخاری نیســتند، به علت قطر و ارتفاع باالتر نســبت به دودکش هــای ناایمن، 

مکــش قــوی دارنــد و چنانچــه منافــذ ورود هــوا بــه خانــه بســته باشــد، می توانــد عملکــرد 
دودکش هــا را مختــل کــرده و باعــث »پدیــده مرگبار مکــش معکــوس دودکش ها« و ســرد 

ماندن لوله بخاری شود.
گازســوز عــالوه بــر اطمینــان از بســته بــودن  پــس از جمــع آوری وســایل 

شیرهای گاز خروجی، حتما شیرها را با درپوش مسدود کنید.


