
NIE  DLA CZADU !

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób, 
a ponad 2000 ulega podtruciu !

Rozpoczął  się  sezon  grzewczy  a  wraz  z  nim  zagrożenia  wynikające  z  nieprawidłowej
eksploatacji  urządzeń  grzewczych,  instalacji  gazowych  oraz  przewodów  kominowych
wentylacyjnych  i  spalinowych.  Tego  typu  zdarzenia  skutkują  zazwyczaj  stratami
materialnymi,  bywa  jednak,  że  w  ich  wyniku  dochodzi  do  utraty  zdrowia  lub  życia
mieszkańców. Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy oraz zaniedbań.   Sposoby
na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste.  Do zatruć dochodzi,  bo często nie
zdajemy  sobie  sprawy,  co  może  stać  się,  gdy  nie  przestrzegamy  podstawowych  zasad
bezpieczeństwa.  Zdrowie, a nawet życie Twoje i Twoich bliskich może w dużej mierze zależeć
również od tego, jak poważnie potraktujesz poniższe  porady.

Pamiętaj aby: 

• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich
czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy
używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. 
Zarządca  budynku  lub  właściciel  ma  obowiązek  m.in.  przeglądu  instalacji  wentylacyjnej  nie
rzadziej niż raz w roku,
•  uchylić  okno w mieszkaniu,  gdy korzystasz z  jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego  
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
•  użytkować sprawne  technicznie  urządzenia,  w  których odbywa się  proces spalania;  zgodnie  
z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu,  
w  sytuacjach  wątpliwych  należy  żądać  okazania  wystawionej  przez  producenta  lub  importera
urządzenia  tzw.  deklaracji  zgodności,  tj.  dokumentu  zawierającego  informacje  o  specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
•  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić  poprawność działania wentylacji,  ponieważ
nowe  okna  są  najczęściej  o  wiele  bardziej  szczelne  w  stosunku  do  wcześniej  stosowanych  
w budynku i mogą pogarszać wentylację,

•  systematycznie  sprawdzać ciąg powietrza,  np.  poprzez przykładanie kartki papieru do otworu,
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

•  często  wietrzyć  pomieszczenie,  w  którym  odbywa  się  proces  spalania  (kuchnie,  łazienki
wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

• rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia
te nie mają odpowiedniej wentylacji,

•  nie  zostawiać  samochodu  w  garażu  z  włączonym  silnikiem,  nawet  jeżeli  drzwi  do  garażu
pozostają otwarte,



•  nie  bagatelizować takich objawów jak:  duszności,  bóle  i  zawroty głowy,  nudności,  wymioty,
oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem,
że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast  przewietrzyć pomieszczenie,  
w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 
W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

• w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do  urządzeń gazowych butle
gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda, 

• nie  przechowuj  butli  w  pomieszczeniach  usytuowanych  poniżej  poziomu  terenu  (np.  
w  piwnicach),  ponieważ  gaz  propan-butan  jest  cięższy  od  powietrza,  może  zalegać  
w pomieszczeniu grożąc wybuchem, 

• nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych,  w przypadku braku
wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może
być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO), 

• zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być
przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,  szczególnie podczas kąpieli w łazienkach
wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody, 

• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym
zatruciem organizmu, 

• używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym, 
• używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia. 

 
Gdy poczujesz gaz:

• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe  (tel. 992)
• powiadom sąsiadów, 
• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, 
• nie zapalaj zapałek czy zapalniczek, 
• zamknij zawór gazu w mieszkaniu, 
• otwórz szeroko okno, 
• wyjdź na zewnątrz budynku. 

 
Szczegółowe informacje na stronach:

- Komendy Powiatowej PSP  w Bochni: www.straz.bochnia.pl    w zakładce "Straż radzi";
- Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie: www.straz.krakow.pl 
- Komendy Głównej PSP : www.straz.gov.pl


