Nhi ễm độ c khí carbon monoxide
Khí carbon monoxide là gì?
Carbon monoxide là m ột khí độc và không có mùi và không th ể thấy ho ặc ng ử i đượ c và khí
này có th ể giết ngườ i trong vài phút. Carbon monoxide đượ c tạo ra khi b ất cứ ch ất đốt nào
như khí đốt (ga), d ầu nhớ t, dầu lử a, c ủi, ho ặc than đượ c đốt lên. N ếu các máy móc trong nhà
dùng ch ất đốt mà đượ c b ảo trì và s ử dụng đúng cách, s ố lượ ng khí carbon monoxide t ạo ra
thườ ng không nguy hi ểm. M ỗi năm, hàng tr ăm ngườ i bị chêt đột ngột vì khí carbon monoxide
gây ra t ừ các máy móc không đượ c s ử dụng đúng cách ho ặc từ máy b ị hư hỏng. S ố ngườ i
chết vì khí carbon monoxide phát ra t ừ xe để máy ch ạy càng nhi ều hơ n nữ a. Khí carbon
monoxide có th ể tích t ụ nhanh đến mứ c các n ạn nhân b ị ngất đi trướ c khi h ọ có th ể kêu c ứ u.
Một khi đượ c hít vào, khí carbon monoxide:
•

Làm gi ảm khả năng lư u dẫn khí oxy trong máu;

•

Có th ể gây t ổn thươ ng não v ĩnh viễn;

•

Có th ể gây đau thắt ngự c ho ặc nh ồi máu c ơ tim ở nhữ ng ngườ i bị bệnh tim.

Các tri ệu ch ứ ng c ủa vi ệc nhi ễm độ c khí carbon monoxide là gì?
•

Nh ứ c đầu

•

Choáng váng

•

Mệt mỏi

•

Y ếu đuối

•

L ẫn lộn

•

Bu ồn nôn

Làm th ế nào tôi có th ể ng ăn ng ừ a vi ệc nhi ễm độ c khí carbon monoxide?
•

Đừ ng bao gi ờ đốt than trong nhà, l ều, xe camper, xe van, xe t
lư u động. Đừ ng đốt than trong lò s ưở i ở nhà quý v ị.

ải, nhà để xe, ho ặc nhà

•

Đừng bao giờ dùng các thiết bị chạy bằng xăng ở trong nhà. “Thông gió đủ” là điều
được quy định khi sử dụng thiết bị chạy bằng xăng. Khó xác định việc thông gió bao
nhiêu là “đủ; vì vậy, nên luôn luôn sử dụng loại thiết bị này ở ngoài trời!

•

Đừng bao giờ sử dụng lò nướng bằng khí đốt để sưởi ấm nhà của quý vị, cho dù chỉ
trong chốc lát.

•

Đừng bao giờ để máy xe chạy không trong nhà để xe, ngay cả khi cửa của nhà để xe
được mở.

•

Đừng bao giờ ngủ trong một phòng khi sử dụng máy sưởi bằng xăng hoặc dầu mà
không có chỗ thoát khí.

•

Kiểm cho chắc các ống khói và ống hút còn tốt và không bị nghẽn.

•

Các máy móc chạy bằng dầu hoặc xăng và lò sưởi cũng như lò đốt củi nên được một
nhà chuyên nghiệp kiểm tra mỗi năm.

•

Các dụng cụ để báo có khí carbon monoxide có thể cung cấp thêm việc bảo vệ,
nhưng không nên thay thế cho các biện pháp phòng ngừa khác.

Nên làm gì nếu quý vị nghi là một người đã bị nhiễm độc khí carbon monoxide?
•

Đưa người này đến chỗ có không khí trong lành ngay lập tức.

•

Đưa người này đến phòng cấp cứu và nói cho người ta biết là quý vị nghi có
nhiễm độc khí carbon monoxide.

