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 Քլորային գազ 
 
Ի՞նչ է քլորային գազը: 
Քլորային գազն առաջանում է քլորից, որը 
գործարաններում, լաբորատորիաներում և որոշ 
տնային տնտեսական ապրանքներում 
օգտագործվող հայտնի քիմիական նյութ է: Երբ 
հեղուկ քլորը խառնվում է օդի հետ, այն վերածվում է 
քլորային գազի: 

Ի՞նչ տեսք ունի քլորային գազը: 

• Այն դեղնա-կանաչավուն է և ունի ուժեղ հոտ, 
ինչպես ժավելի հոտը: 

• Այն մնում է գետնի մակերեսին մոտ և 
տարածվում է արագ: 

Ի՞նչ ձևով ես կարող եմ շփվել քլորային գազի հետ: 
Դուք կարող եք շփվել քլորային գազի հետ, եթե. 

• խառնեք տնային տնտեսական ժավելը այլ 
մաքրող նյութերի հետ, 

• արդյունաբերական վթար պատահած լինի, կամ 

• ահաբեկիչները օդում տարածեն քլորային գազ: 

Արդյո՞ք քլորային գազը վտանգավոր է: 
Այո: Քլորային գազը թույն է: Եթե Դուք այն շնչեք, 
կարող եք մահանալ: 

Որո՞նք են ախտանշանները: 
Քլորային գազի մեծ քանակությունը արագորեն 
կարող է առաջացնել. 

• այրոց Ձեր քթի, կոկորդի կամ աչքերի մեջ 

• ցավ, կարմրություն և բշտիկներ Ձեր մաշկի վրա 

• աչքերի ջրակալում, աղոտ տեսողություն 

• հազ և շնչելու դժվարություն 

• սրտխառնոց և փսխում 
Քլորային գազի փոքր քանակության դեպքում 
ախտանշանները կարող են ի հայտ գալ ավելի ուշ: 

Արդյո՞ք ես կմահանամ, եթե շնչեմ քլորային գազ:  
Դա կախված է այն բանից, թե որքան գազ կշնչեք: 
Եթե Դուք կենդանի մնաք, ապա ստիպված կլինեք 
մնալ հիվանդանոցում բուժման համար: 

Ի՞նչ անել, եթե կարծում եմ որ ենթարկվել եմ քլորային 
գազի ազդեցությանը: 

• Հեռացեք այդ վայրից: 

• Հանեցեք Ձեր շորերը, կոշիկները, ակնոցները կամ 
կոնտակտային ոսպնյակները: Փորձեցեք շորերը 
գլխի վրայով չհանել: Դրանց վրա հնարավոր է, որ 
քլոր լինի: Փոխարենը դրանք կտրեցեք: 

• Լվացեք կամ ցայեցեք ինքներդ Ձեզ: 
Օգտագործեք մեծ քանակությամբ 
օճառ, եթե այն մատչելի է: 

• Եթե Ձեր աչքերն այրվում են,10-15 
րոպե դրանք լվացեք ջրով: Կարող եք 
կրկին հագնել Ձեր ակնոցը, եթե այն 
լվացել եք: Սակայն այլևս մի' 
օգտագործեք Ձեր կոնտակտային 
ոսպնյակները: 

• Հեռաձայնեցեք 911 անմիջապե'ս  
բժշկական օգնություն ստանալու  
համար: 

Ապա հետևեցեք այս քայլերին. 

o Ձեր վարակված շորերը և կոնտակտային 
ոսպնյակները դրեք պլաստիկ տոպրակի մեջ և այն 
փակեք: (Պաշտպանեցեք Ձեր ձեռքերը ռեզինե 
ձեռնոցներով կամ պլաստիկ տոպրակներով): Դրեք 
այդ տոպրակը մեկ այլ պլաստիկ տոպրակի մեջ և 
այն փակեք: 

o Հայտնեցեք արտակարգ իրադրությամբ զբաղվող 
մարմիններին թե որտեղ եք թողել տոպրակը: 

Հավելյալ տեղեկությունների համար... 

Հեռաձայնեցեք CDC-ին (Centers for Disease Control) 
անգլերեն լեզվով տեղեկություն ստանալու համար. 

800-CDC-INFO (800-232-4636)  
888-232-6348 (TTY) 

Կամ այցելեցեք ինտերնետ հետևյալ հասցեներով.
 www.bt.cdc.gov/chemical 
 www.dhs.ca.gov/epo 
 


