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Khí carbon monoxide là gì? 
Carbon monoxide là một khí độc và không có mùi và 
không thể thấy hoặc ngửi được và khí này có thể giết 
người trong vài phút. Carbon monoxide được tạo ra 
khi bất cứ chất đốt nào như khí đốt (ga), dầu nhớt, dầu 
lửa, củi, hoặc than được đốt lên. 

Mỗi năm, hàng trăm người bị chêt đột ngột vì khí 
carbon monoxide gây ra từ các máy móc không được 
sử dụng đúng cách hoặc từ máy bị hư hỏng.  Khí 
carbon monoxide có thể tích tụ nhanh đến mức các 
nạn nhân bị ngất đi trước khi họ có thể kêu cứu. 

Một khi được hít vào, khí carbon monoxide:
• Có thể gây tổn thương não vĩnh viễn;  

• Có thể gây đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim ở 
những người bị bệnh tim.

Các triệu chứng của việc nhiễm độc khí carbon 
monoxide là gì?  
• Nhức đầu  • Choáng váng 
• Mệt mỏi  • Yếu đuối 
• Lẫn lộn  • Buồn nôn

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa việc nhiễm độc khí 
carbon monoxide? 
• Đừng bao giờ đốt than trong nhà, lều, xe camper, xe 

van, xe tải, nhà để xe, hoặc nhà lưu động. Đừng đốt 
than trong lò sưởi ở nhà quý vị.  

• Đừng bao giờ dùng các thiết bị chạy bằng xăng ở 
trong nhà. 

• 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 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. 
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Nếu bị cúp điện:

maùy phaùt ñieän loø nöôùng

•   CHÆ duøng maùy phaùt ñieän ôû ngoaøi trôøi 
vaø caùch xa cöûa soå vaø loã thoâng ñang môû. 

•   ÑÖØNG BAO GIÔØ duøng maùy phaùt ñieän 
ñeå beân trong nhaø, trong nhaø giöõ xe 
(garage) hoaëc choã ñaäu xe coù hieân.

•   ÑÖØNG BAO GIÔØ naáu hoaëc nun beân 
trong nhaø baèng loø than hoaëc loø nöôùng.


