
Carbon Monoxide là gì?

Carbon Monoxide, hay “CO”, là khí không màu, không mùi có thể gây tử vong.

CO thường xuất hiện ở đâu? 
CO thường có trong khói sinh ra khi đốt cháy nhiên liệu trong xe hơi hoặc xe tải, động cơ nhỏ, bếp lò, đèn 
lồng, vỉ nướng, lò sưởi, bếp gas hoặc lò nướng. CO có thể tích tụ trong nhà và gây nhiễm độc cho người  
và động vật hít phải.  

Nhiễm độc CO có các triệu chứng gì? 
Triệu chứng nhiễm độc CO thường gặp nhất là đau đầu, chóng mặt, suy nhược, đau bụng, ói mửa, đau ngực 
và lú lẫn. Các triệu chứng nhiễm độc CO thường được mô tả là “giống như cúm”. Hít phải nhiều khí CO có  
thể dẫn đến bất tỉnh hoặc tử vong. Ai đang ngủ hoặc say sưa có thể chết vì nhiễm độc CO trước khi 
có triệu chứng. 

Ai có nguy cơ bị nhiễm độc CO? 
Mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm độc CO. Trẻ sơ sinh, người cao niên, người có bệnh tim mãn tính, thiếu 
máu hoặc có vấn đề về hô hấp thường dễ bị nhiễm độc CO hơn. Hàng năm, hơn 400 người Mỹ chết do vô 
tình nhiễm độc CO không liên quan đến hỏa hoạn, hơn 100.000 người phải đi cấp cứu và hơn 14.000 người 
phải nhập viện. 

Làm sao để phòng tránh nhiễm độc CO trong nhà? 

• Lắp thiết bị phát hiện CO chạy bằng pin hoặc dự phòng bằng pin trong 
nhà, nhớ kiểm tra hoặc thay pin khi quý vị chỉnh lại giờ trên đồng hồ  
vào mỗi mùa xuân và mùa thu. 

• Mời kỹ thuật viên đủ trình độ đến bảo dưỡng hệ thống sưởi ấm, máy 
nước nóng và các thiết bị đốt khí, dầu hoặc than hàng năm. 

• Không sử dụng lò sưởi di động chạy bằng hóa chất không ngọn lửa 
trong nhà. 

• Nếu ngửi thấy mùi lạ từ tủ lạnh chạy bằng khí gas, hãy gọi chuyên gia đến 
bảo dưỡng. Mùi lạ từ tủ lạnh chạy bằng khí gas có thể là do rò rỉ khí CO.

• Khi mua thiết bị chạy bằng khí gas, chỉ mua thiết bị có tem của cơ quan 
kiểm nghiệm quốc gia, chẳng hạn như Underwriters’ Laboratories.
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• Bảo đảm các thiết bị chạy bằng khí gas được thông hơi đúng cách. Với các thiết bị có ống thông hơi nằm 
ngang, như là máy nước nóng, nên đặt sao cho ống thông hơi hướng lên một chút khi thoát ra ngoài trời, 
như minh họa dưới đây. Điều này ngăn chặn rò rỉ CO nếu các mối nối hoặc đường ống không khít.

• Kiểm tra hoặc vệ sinh ống khói hàng năm. Ống  
khói có thể bị tắc do các mảnh vụn. Điều này có  
thể gây tích tụ khí CO  trong nhà hoặc buồng nghỉ.

• Không bao giờ dán ống thông hơi bằng băng keo, 
gôm hoặc thứ gì khác. Loại miếng dán này có thể 
làm cho CO tích tụ trong nhà, buồng nghỉ hoặc xe 
dã ngoại. 

Làm thế nào để giữ an toàn khi cúp điện? 

• Không được sử dụng bếp gas hoặc bếp lò để sưởi 
ấm. Sử dụng bếp gas hoặc bếp lò để sưởi ấm có 
thể gây tích tụ khí CO trong nhà, buồng nghỉ hoặc 
xe dã ngoại. 

• Không bao giờ đốt than trong nhà. Đốt than — loại 
màu đỏ, xám, đen hoặc trắng — đều thải ra CO. 

• Không bao giờ sử dụng bếp gas dã ngoại trong 
nhà. Sử dụng bếp ga dã ngoại trong nhà có thể  
gây tích tụ khí CO trong nhà, buồng nghỉ hoặc xe 
dã ngoại. 

• Không bao giờ chạy máy phát điện trong nhà, tầng 
hầm hoặc nhà để xe cách cửa sổ, cửa ra vào hoặc 
lỗ thông hơi ít hơn 20 foot. 

Làm cách nào để tránh nhiễm độc khí CO từ xe 
hơi hoặc xe tải? 

• Mời thợ máy đến kiểm tra hệ thống ống xả của xe 
hơi hoặc xe tải hàng năm. Một lỗ rò rỉ nhỏ trong hệ 
thống ống xả có thể gây tích tụ khí CO bên trong xe. 

• Không bao giờ nổ máy xe hơi hoặc xe tải bên trong 
ga-ra sát vách nhà ở, ngay cả khi mở cửa ga-ra. 
Luôn mở cửa ga-ra sát vách với nhà ở, để không 
khí ùa vào khi quý vị đánh xe vào bên trong ga-ra. 

• Nếu quý vị lái xe hơi hoặc SUV có cửa sau, thì khi 
mở cửa sau, hãy mở cả cửa thông hơi hoặc cửa  
sổ để đảm bảo có không khí lưu thông. Nếu chỉ mở 
cửa sau, CO từ ống xả sẽ bị cuốn vào trong xe.
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KHÔNG BAO GIỜ chạy máy phát điện 
trong nhà, trong ga-ra hoặc nhà để xe.

CHỈ sử dụng ngoài trời và cách xa các cửa 
sổ, cửa ra vào và lỗ thông hơi đang mở.
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