UWAGA – CZAD!

Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad (tlenek w gla) jest gazem silnie truj cym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco
ejszym od powietrza, co powoduje, e atwo si z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niezupe nego spalania wszelkich paliw – gazu,
paliw p ynnych i sta ych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilo ci tlenu,
niezb dnej do zupe nego spalania. Mo e to wynika z braku dop ywu wie ego
(zewn trznego) powietrza do urz dzenia, w którym nast puje spalanie albo
z powodu zanieczyszczenia, zu ycia lub z ej regulacji palnika gazowego, a tak e
przedwczesnego zamkni cia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie gro ne
w mieszkaniach, w których okna s szczelnie zamkni te lub uszczelnione na zim .
Czad powstaje tak e cz sto w czasie po aru. Niebezpiecze stwo zaczadzenia
wynika z faktu, e tlenek w gla jest gazem niewyczuwalnym zmys ami cz owieka.
W uk adzie oddechowym cz owieka tlenek w gla wi e si z hemoglobin krwinek
250 razy szybciej ni tlen, blokuj c dop yw tlenu do organizmu. Stwarza to powa ne
zagro enie dla zdrowia i ycia cz owieka. Nast pstwem ostrego zatrucia mo e by
nieodwracalne uszkodzenie o rodkowego uk adu nerwowego, niewydolno
wie cowa i zawa albo nawet natychmiastowa mier .
Co zrobi , aby unikn

zaczadzenia?

Podstawow przyczyn zatru s zamkni te, szczelne okna. Powoduje to
powstawanie tlenku w gla w procesie niezupe nego spalania paliwa i utrudnia
odp yw spalin. Tyle spalin wyp ynie przez komin ile wie ego powietrza nap ynie do
pomieszczenia z zewn trz. Zatem przede wszystkim nale y zapewni mo liwo
sta ego dop ywu wie ego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki
gazowej, kuchni w glowej lub pieca) oraz swobodny odp yw spalin.
Nale y:
uchyli okno w mieszkaniu, gdy korzysta si z jakiegokolwiek ród a
ognia (pieca gazowego z otwart komor spalania, kuchenki gazowej
lub w glowej),
nie zas ania
kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
zadba o dro no przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
nie dokonywa pod czenia urz dze grzewczych do przewodów
kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
przeprowadza kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelno ci
przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz
sprawdzanie wyst powania dostatecznego ci gu powietrza, - co
najmniej raz w roku zleci profesjonalnej firmie kominiarskiej kontrol
przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
przeprowadza okresowe czyszczenie przewodów kominowych,
a tak e usuwa sadz zgromadzon w osadniku pieców w glowych,

u ytkowa sprawne techniczne urz dzenia, w których odbywa si
proces spalania, zgodnie z instrukcj producenta: kontrolowa stan
techniczny urz dze grzewczych, stosowa urz dzenia posiadaj ce
stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach w tpliwych nale y
da okazania wystawionej przez
producenta lub importera urz dzenia tzw. deklaracji zgodno ci, tj.
dokumentu zawieraj cego informacje o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz dzenia,
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi poprawno
dzia ania wentylacji, poniewa nowe okna s najcz ciej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcze niej stosowanych w budynku
i mog
pogarsza wentylacj , systematycznie sprawdza ci g
powietrza, np. poprzez przyk adanie kartki papieru do otworu, b
kratki wentylacyjnej; je li nic nie zak óca wentylacji, kartka powinna
przywrze do wy ej wspomnianego otworu lub kratki,
cz sto wietrzy pomieszczenie, w których odbywa si proces
spalania (kuchnie, azienki wyposa one w termy gazowe), a najlepiej
zapewni , nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
nie bagatelizowa objawów duszno ci, bólów i zawrotów g owy,
nudno ci, wymiotów, oszo omienia, os abienia, przyspieszenia
czynno ci serca i oddychania, gdy mog by sygna em, e ulegamy
zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale y natychmiast przewietrzy
pomieszczenie, w którym si znajdujemy i zasi gn
porady
lekarskiej.
W trosce o w asne bezpiecze stwo, warto rozwa
zamontowanie w domu czujek
dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspó miernie niski do
korzy ci, jakie daje zastosowanie tego typu urz dze . Dla w asnego bezpiecze stwa
zamontuj czujnik wykrywaj cy tlenek w gla w pomieszczeniach, w których masz
urz dzenia grzewcze (nie dotyczy urz dze grzewczych elektrycznych).
Podstawowe zasady post powania z urz dzeniami grzewczymi:
1. Nie dogrzewaj pomieszcze kuchenk gazow , poniewa d ugotrwa e palenie si
gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek
gla (CO).
2. Pami taj, e butle gazowe w kuchni nale y umieszcza w odleg ci co najmniej
1,5 m od urz dze emituj cych ciep o, np. piece, grzejniki (z wyj tkiem zestawów
kuchni gazowych). Butle nale y ustawia pionowo, zabezpieczy przed upadkiem
i uderzeniem oraz z dala od urz dze powoduj cych iskrzenie.
3. Nie nale y pozostawia bez dozoru w czonych urz dze grzewczych, np.
termowentylatorów, grzejników elektrycznych i innych urz dze grzejnych, jak
grza ki, czajniki elektryczne, elazka, suszarki do w osów itp.
4. Nie nale y w cza urz dze grzejnych w pobli u materia ów palnych (np. cieczy
palnych, ubra , mebli itp.). Nie nale y u ywa urz dze
elektrycznych
z widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilaj cego. Pod czenie do jednego
gniazdka kilku urz dze o du ym poborze mocy mo e spowodowa przegrzanie
instalacji.
5. Nie pozwalajmy dzieciom na zabaw
atwo palnymi substancjami, ogniem
i urz dzeniami elektrycznymi. Nie pozostawiajmy dzieci w domu bez opieki.

Prawo budowlane zobowi zuje zarz dców oraz w cicieli obiektów
budowlanych, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych,
do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku oraz co najmniej dwa razy w roku,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni
zabudowy przekraczaj cej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
o powierzchni dachu przekraczaj cej 1.000 m2
Dodatkowo w my l przepisów przeciwpo arowych w obiektach, w których odbywa
si
proces spalania paliwa sta ego, ciek ego lub gazowego, usuwa si
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1)od palenisk opalanych paliwem sta ym - co najmniej raz na 3 miesi ce;
2)od palenisk opalanych paliwem p ynnym i gazowym - co najmniej raz na
6 miesi cy;
3)od palenisk zak adów zbiorowego ywienia i us ug gastronomicznych - co najmniej
raz w miesi cu, je eli przepisy miejscowe nie stanowi inaczej.
W wymienionych obiektach usuwa si
zanieczyszczenia z
wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, je eli wi ksza cz stotliwo
z warunków u ytkowych.

przewodów
nie wynika

Pa stwowa Stra Po arna prowadzi systematyczne czynno ci kontrolne w zakresie
prawid owo ci eksploatacji instalacji u ytkowych, w tym równie czyszczenia
przewodów kominowych. Pozytywne efekty przynosz wspólne przedsi wzi cia
podejmowane ze rodowiskiem kominiarskim w zakresie dzia
edukacyjnoinformacyjnych.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem w gla?
nale y natychmiast zapewni dop yw wie ego, czystego powietrza,
otwieraj c okna, a w skrajnych przypadkach wybijaj c szyby w oknie,
wynie
osob poszkodowan w bezpieczne miejsce, je li nie stanowi to
zagro enia dla zdrowia osoby ratuj cej; w przypadku istnienia takiego
zagro enia pozostawi do przybycia s b ratowniczych,
wezwa s by ratownicze (pogotowie ratunkowe 999, stra po arna 998 lub
112),
je eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman akcj serca, nale y
natychmiast zastosowa sztuczne oddychanie, np. metod usta – usta oraz
masa serca, nie wolno wpada w panik , kiedy znajdziemy dziecko lub
doros ego z objawami zaburzenia wiadomo ci w kuchni, azience lub
gara u; nale y jak najszybciej przyst pi do udzielania pierwszej pomocy.
Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek po aru:
nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przej ciach
mi dzy nimi oraz wyj ciach na dach - krata utrudni ewakuacj podczas
po aru oraz wyd y czas oczekiwania na pomoc stra aków; je eli musisz,
zak adaj kraty, które mo na otworzy od wewn trz. Klucz przechowuj

w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pami taj, e podczas po aru
mo e to by jedyna droga ewakuacji,
nie zastawiaj sprz tami korytarzy i doj do mieszka – mo e to utrudni
ewakuacj oraz doj cie ratowników.
W zakresie pos ugiwania si ogniem otwartym:
dopilnuj, by dzieci nie bawi y si ogniem, materia ami pirotechnicznymi czy
urz dzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ma oletnich dzieci bez
opieki,
nie pal mieci w mietnikach i nie dopu do zaprószenia ognia w zsypie,
nie pal papierosów w
ku - ludzie gin nie tylko w po arach obejmuj cych
ca e mieszkanie; zdarza si , e zaprószenie ognia niedopa kiem papierosa
po za ni ciu, prowadzi do miertelnego zatrucia,
nie zapalaj wiec w pobli u materia ów atwo zapalnych,
nie pozostawiaj w czonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody
z garnka mo e doprowadzi do zw glenia pozosta ci, zapalenia ich
i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla pi cych
osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania mo e równie
doprowadzi do ulatniania si gazu i jego wybuchu,
przestrzegaj
zakazu
u ywania
wyrobów
pirotechnicznych
w pomieszczeniach,
przestrzegaj instrukcji obs ugi wyrobów pirotechnicznych,
przestrzegaj wymaga prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów
pirotechnicznych,
wyposa mieszkanie w ga nic proszkow , minimum 2-kilogramow ; tak
ga nic b dziesz móg bezpiecznie gasi pal ce si urz dzenia elektryczne
pod napi ciem, wyposa mieszkanie w autonomiczn czujk po arow ,
alarmuj
o powstaniu dymu (podczas ka dego po aru wydzielaj si du e
ilo ci dymu).
Gdy opuszczasz mieszkanie:
sprawd czy zosta y wy czone wszystkie odbiorniki pr du i gazu,
przed opuszczeniem domu na d szy czas od cz zasilanie pr dem
elektrycznym oraz zakr zawory wody i gazu,
u s siadów pozostaw informacj , gdzie b dziesz przebywa .
Gdy powstanie po ar:
zadzwo do stra y po arnej pod numer 998 lub 112,
staraj si zej na pi tro poni ej pal cego si mieszkania lub wyj na
zewn trz budynku, pami taj - dym unosi si do góry, nie wolno zje
windami, nie nale y otwiera drzwi, przez które wydobywa si dym, gdy
dostarczenie wi kszej ilo ci tlenu mo e spowodowa szybki rozwój po aru
i p omienie mog nas poparzy ,
je eli nie mo esz opu ci mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadz cych na
korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia
stra aków,

nie ga wod urz dze elektrycznych, grozi to pora eniem pr dem; staraj si
wyci gn
z gniazdka przewód zasilaj cy (np. drewnianym kijem od
szczotki), mo na wykr ci bezpieczniki, by od czy dop yw pr du do
mieszkania,
powiadom o zagro eniu s siadów, nie wdychaj dymu - zas
usta mokr
tkanin ; je eli to mo liwe - zmocz swoje ubranie lub owi cia o mokr grub
tkanin z naturalnych materia ów (z lnu, we ny, bawe ny itp.).
Gdy poczujesz gaz:
zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administracj ,
powiadom s siadów,
nie w czaj wiat a ani adnych urz dze elektrycznych,
nie zapalaj zapa ek ani zapalniczek,
zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
otwórz szeroko okno,
wyjd na zewn trz budynku.

BEZPIECZNE U YTKOWANIE
GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym no nikiem energii, stosowanym
powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelno instalacji gazowej jest dla
ka dego oczywistym warunkiem bezpiecznego u ytkowania gazu, gdy jego
mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Wi kszo u ytkowników gazu nie wie
jednak, kiedy mo e pojawi si zagro enie zatruciem tlenkiem w gla (potocznie
zwanym czadem). Ka dego roku, z powodu zatrucia tlenkiem w gla pochodz cym
z gazowych grzejników wody przep ywowej, umiera w Polsce ok. 100 osób, a kilka
razy wi cej ulega zatruciu wymagaj cym hospitalizacji. Przewa aj ca wi kszo
wypadków miertelnych, rednio oko o 85% rocznie, zdarza si mi dzy 1 listopada,
a 31 marca, a wi c w porze ch odnej. Przyczyn tego s zamkni te, szczelne okna.
Mo na atwo zapobiec powstawaniu tlenku w gla i jego przenikaniu do mieszka ,
spe niaj c cztery podstawowe warunki bezpiecznego u ytkowania urz dze
spalaj cych gaz.
to:
1) prawid owa instalacja,
2) sta y dop yw wie ego powietrza,
3) swobodny odp yw spalin,
4) w ciwa eksploatacja zapewniaj ca dobry stan techniczny urz dzenia
gazowego.

Pami tajmy!
Od stosowania si do powy szych rad mo e zale
zdrowie i ycie
Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorno ci.

