
OGRZEWAJ SWOJ DOM BEZPIECZNIE!
ZAGROZENIE ZATRUCIA TLENKIEM W4GLA _ CZADEM

Tlenek wggla to 6miertelnie truj4cy gaz powstajqcy podczas procesu niepelnego spalania

material6w palnych (w tym paliw), kt6re wystEpuje przy niedostatku tlenu w otaczajqcej

atrnosferze. Moze to wynika6 z braku doplywu zewnetrznego powietrza do ru-zqdzenia' w
kt6rym nastEpuje spalanie gazu (lub innych paliw). Jest to szczeg6lnie groine w mieszkaniach

w kt6rych okna sq szczelne lub uszczelnione na zimg. Tlenek wEgla nie ma barwy, zapachu,

ani smaku. Czad dostaje sig do organizmu czlowieka poprzez drogi oddechowe, upoSledzajqc

organy najbardziej wraZliwe na niedotlenienie.
Zagro2enie, z-tti4zane z zatruciani tlenkiem wEgla nasila sip w okresie jesienno-zimowym,

gdy nastEpuje sezon ogrzewania. Przyczynq zatrucia czadem w wigkszoSci przypadk6w s4
wadliwe lub niesprawne wz4dzenia grzewcze i niewlaSciwa ich eksploatacja a takZe

niesprawne przewody kominowe w budynk6w.

Co najmniej raz w roku wla6ciciele i zarz1dcy obiekt6w budowlanych majq obowi4zek
przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewod6w kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacy.inych).

Podstawowe zasadv bezpiecznego eksploatowania instalacii i urzadzef
w sezonie grzewczvm

l. Na pocz4tku jak i na bie24co w czasie sezonu grzewczego nale2y sprawdza6 stan

technicmy wszelkiego rodzaju urz4dzeri sfui4cych do ogrzewania pomieszczeri lub wody, a

przede wszystkim urzqdzef gazowych.
2. Pamietai. nie zakleiai kratek wentvlacvinvch ani okien!

Nale2y zapewnii doplyw odpowiedniej ilodci powietrza do pomieszczeri, w kt6rych znajduj4

sig urz4dzenia opalane paliwem gazowym, plyrnym i stalym. Je5li masz szczelne okna,

niebezpieczeristw o zv.iqzante z niewlaSciw4 wentylacjqjest szczeg6lnie gro2ne.

3. U4rtkowai sprawne techniczne urzqdzenia, w kt6rych odbywa sig proces spalani4
zgodnte z instrukcjq producenta. Niesprawne i nieprawidlowo dzialajqce wz4dzenia naleiry

wymienid. Wymiana b4d2 naprawa urzqdzefi gazowych mo2e by6 dokonywana wyl4cznie
przez osoby posiadaj4ce odpowiednie uprawnienia.

4. Nie nale2y ogrzewai pomieszczef mieszkalnych kuchenkami gazowymi.

5. Przeprowadza6 kontrole technicme, w tym sprawdzanie szczelnodci przewod6w

kominowych, ich systematyczne czyszrzenie oraz sprawdzanie wystEpowania dostatecznego

ci4gu powietna. (Systematycmie sprawdza6 ci4g powietrza, np. poprzez przykladanie kartki
papieru do otworu b4dZ katki wentylacyjnej; jedli nic nie zakl6ca wentylacji, kartka powinna
przywrzet do wyzej wspomnianego otworu lub kratki).

6. Wietrzy6 pomieszczenie, w kt6rych odbywa sig proces spalania (kuchnie, lazienki
wyposazone w termy gazowe), a najlepiej zapewni6, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

7. W hosce o bezpieczefstwo wlasne i bliskich, warto rozwdzye zainstalowanie czujnik6w
alarmowych wykywaj4cych tlenek wggla w pomieszczeniach, w kt6rych odbyrva sig proces

spalania. Koszt zamontowania takich czujek jest niewsp6imiernie niski do korzySci, jakie daje

z{$tosowanie tego typu urz4dzeh (lqcznie z uratowaniem nalwyaszej wartoSci, jakqjest nasze

2ycie).
8. W razie jakichkolwiek w4tpliwoSci nale2y jak najszybciej zwr6cii siE do wladciciela

lub zarz4dcy budynku.

Opraco\r"al: PINB lv Dzialdowie


