


Çok hoş, Karim ! 
Bugün Pazar.

Güzel, ben 
duş almaya 
gidiyorum.

Bu güzel Pazar günü, suçlu kapının arkasında beklemekteydi…

Lütfen 
saatlerce  

orada kalma 
tatlım…Meryem,  

annemle babamın bizi öğle 
yemeğine beklediklerini 

hatırlatırım …

Meryem, acele et, 
geç kalıyoruz ! Mer...

11h20

Aaah !!

11h25

 MeryeM!

Hemen 
gazı 

kapatın!
Ah, sevgilim! Seni hemen 

buradan çıkartıyorum!

Hava !





  CO nedir ?
CO (karbon monoksit) kokusu olmayan, görünmeyen, 
tatsız ve dokunarak hissedilmeyen bir gazdır. 
Ama tehlikelidir ve bu gazdan dolayı ölümler dahi 
gerçekleşebilir. Her yıl, Belçika’da 1000’den fazla insan 
CO zehirlenmesine kurban gitmektedir. 
Kömür, odun, mazot, benzin ve doğal gaz ile çalışan 
her türlü ısıtma aracı CO çıkartabilir.

  Nasıl kaçınılır? 
YETERLİ HAVALANDIRMA
   Odada bir ısıtma cihazı, bir su ısıtıcısı veya bir 
şofben mi var? Bu durumda, 150 cm2'lik bir 
havalandırma ızgarası monte edin veya odanın her 
daim doğru biçimde havalandırıldığından emin olun. 

BAcANIN DENETLENMEsI
   İyi hava çekmesi için, bacayı her yıl temizlettirin !

BAKIMI DÜZGÜN YAPILAN İYİ 
DURUMDAKİ cİHAZLAR
   Eski cihazlar daha fazla tüketir ve kimi 
zaman tehlikelidirler ! 

   Tek bir lavabo veya evye için sadece küçük (5 litrelik) 
bir şofben kullanın ! 

   Yanma gazlarını tahliye eden bir boru ile teçhiz 
edilmiş bir ısıtma cihazını tercih edin. 

   Cihazları düzenli aralıklarla yetkili kişilere 
kontrol ettirin.

   CO zehirlenmeleri nasıl 
anlaşılabilir?
İNsANLAR/HAYVANLARDA
  Baş ağrısı
  Kusmalar
  Yorgunluk
  Bayılma 

EVDE
   Doğal gazlı bir su ısıtıcısının yakınında duvarların 
üzerinde kurumun varlığı    

  Mavi yerine sarı alevler
  Anormal ölçüde yüksek rutubet

   CO zehirlenmeleri halinde 
ne yapılmalıdır?
  Kapıları ve pencereleri açın.
  Cihazı söndürün. 
   Kişi bilincini kaybetmiş mi ? 112’yi arayın.
   Eğer bilinci yerindeyse, zehirlenen kişiyi 
odanın dışına çıkartın

   Zehirlenme Merkezi : 070 245 245

Broşürün nüshalarından daha fazla isterseniz, infodoc@ibz.fgov.be adresinden e-mail ile veya 02 557 35 22 numarasından faks ile 
sipariş etmeniz mümkündür. Broşür aynı zamanda www.besafe.be sitesinden de edinilebilir (‘yayınlar’ başlığı).

Boulevard de Waterloo 76 
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

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

Güvenlik ve Önlem genel müdürlüğü
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