
  كيف نتجنبه؟
تهوية كافية

   هل هناك جهاز تسخين أو سخان مياه في الغرفة؟ في هذه 
الحالة، قم بعمل شبكة تهوية، )150 سم2( أو احرص على أن 

تكون الغرفة تخضع للتهوية الصحيحة. 

فحص المدفأة 
   حتى يكون الهواء الصادر عن المدفأة نظيفًا، قم بتنظيفها 

كل عام.

األجهزة الجيدة هي التي تصان بشكل جيد
القديمة غاًزا أكثر وُتشّكل خطورة فى     تستهلك األجهزة 

األحيان.  بعض 
   ال تستخدم جهاز تسخين مياه صغير يعمل بالغاز )5 لتر( 

إال لحوض الحمام أو المطبخ. 
   قم باختيار جهاز سخان مجهز بمخرج للغاز المحترق.

   قم بانتظام بفحص الجهاز بواسطة متخصص.

  ما هو أول أكسيد الكربون )CO(؟
أول أكسيد الكربون هو غاز ال يمكن الشعور به وال رؤيته وال 

تذوقه وال مالحظته باللمس. وهو غاز خطير حتى انه قد يتسبب 
في الموت. في كل عام، هناك أكثر من 1000 شخص في بلجيكا 

يصاب بالتسمم بأول أكسيد الكربون.
إن كل أجهزة التسخين التي تعمل بالكربون أو الخشب أو المازوت 

أو البترول أو الغاز يمكنها أن ُتخرج أول أكسيد الكربون !
إذن، فالخطر يترصد لك أيضًا في منزلك.

   ماذا نفعل في حالة التسمم بأول 
أكسيد الكربون؟
  قم بفتح األبواب والنوافذ.

  أطفئ الجهاز. 
  إن كان المصاب في حالة إغماء، قم باالتصال بـ 112.

   انقل المصاب خارج الغرفة إن كان في حالة وعي. 

   مركز مقاومة السموم: 245 245 070

   كيف نتعرف على احتمالية تعرضنا 
للتسمم بأول أكسيد الكربون؟

عند اإلنسان والحيوانات
  وجع في الرأس

  تقيء
  إرهاق

  إغماء 

في المنزل
   وجود سواد دخان على الجدران القريبة من سخان المياه الذي 

يعمل بالغاز
  ظهور لهب أصفر بدال من األزرق

  رطوبة مرتفعة بشكل غير طبيعي

 infodoc@ibz.fgov.be :إذا كنتم ترغبون فى الحصول على نسخ إضافية من الكتّيب، فيمكنكم طلبها عن طريق البريد اإللكترونى على العنوان التالى 
أو عن طريق الفاكس على: 22 35 557 02. وهو أيًضا متاح على الموقع: http://www.besafe.be )قسم »اإلعالنات«(.

Boulevard de Waterloo 76 
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

اإلدارة العامة للسالمة والوقاية 
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أووه!

 لقد قمت بعمل ما هو مطلوب 
تمامًا. أواًل فتح النافذة. ثم قطع الغاز. 

ثم إخراج المصاب.
 شكرًا على أنك أنقذتني! 

ولكني ال أفهم... لقد حدث ذلك 
لي بسرعة...

شعرت بإرهاق فظيع 
يعتريني، ثم أصبت 

بالدوار، أعتقد...

 لقد كنت
 محظوظة!

 قوموا إذن 
بتهوية البيت دائمًا 

بشكل جيد! 

هذا مفهوم!

 إن كل األجهزة التي
 تحرق الكربون أو الخشب 
أو مشتقات البترول أو الغاز 
يمكن أن ُتخرج أول أكسيد 

الكربون. 

إن أول أكسيد الكربون CO هو 
قاتل صامت... فنحن ال نالحظه، 

كما ال يوجد له رائحة. 

انتبهوا!
إن كان لديكم آالم في 

رؤوسكم أو شعور بالغثيان 
أو الدوار، فكروا في 

احتمالية وجود أول أكسيد 
الكربون في الغرف.

 وأخيرًا انتهينا! بهذا يكون 
قد تّم صيانة جهازكم وهو مجهز 

للطرد المباشر للخارج.

 يجب أن يكون اللهب
 دائمًا ذو لون أزرق، فاللهب 

ذو اللون األصفر يوضح 
أن هناك احتراق غير كامل 

 للغاز. وهذا ربما 
يكون خطرًا!

بعد مرور 
عدة أيام...

ومن أجل تهوية 
جيدة، فقد قمت 

بوضع شبكة غير 
قابلة لالنسداد.

وال تنسوا! عليكم بفحص 

مدفئاتكم حتى يكون الهواء 
المنبعث منها نظيفًا.

لن ننسي نصائحك. 
فاألمر يتعلق بأماننا!

لقد خفت 
أن أفقدك يا 
عزيزتي...



هذا رائع يا كاريم! 
فنحن في يوم األحد.

حسنًا، أنا ذاهبة 
آلخذ حمامي.

في يوم األحد الجميل هذا، كان المتهم يقف خلف الباب ...

ال تتأخري 
من فضلك يا 
عزيزتي...

 يا مريم! أذكرك بأن 
 والدي ينتظرنا لتناول 

وجبة الغذاء ...

يا مريم! أسرعي 
يا مر.. سوف نتأخر! 11.20

أووه!

11.25

مريم!

اقطع الغاز 
بسرعة!

آه يا عزيزتي! سأخرجك 
من هنا بسرعة!

افتح منفذًا 
للهواء!



 بعض المعلومات احذر من ...  
التى قد تنقذ حياتكم!

القاتل 
الصامت

على مدار كل عام  يتم إحصاء 
أكثر من 1000 ضحية. فاحفظ 
عائلتك ضد التسمم بأول أكسيد 

   !)CO( الكربون
<<<  اكتشف كل شيء عن هذا 

الموضوع في الصفحة رقم 4

لقد كان لمريم قصة مع القاتل 
الصامت... وقد تمكنت من أن 

تحكي لنا ما عاشته!

<<<  اقرأ الصفحات 2-3
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