„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, kampania edukacyjnoinformacyjna Państwowej Straży Pożarnej.

APEL KOMENDY POWIATOWEJ PSP W SIEMIATYCZACH
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Siemiatyczach apeluje o rozwagę i zachowanie wszelkich zasad
bezpieczeństwa pożarowego podczas obsługi różnego rodzaju urządzeń grzewczych.
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy bezwzględnie dokonać przeglądów instalacji i
urządzeń grzewczych, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Czynności te przeprowadzają kominiarze, w przypadku przewodów kominowych, a także
specjalistyczne serwisy w przypadku instalacji gazowych, kotłów opalanych paliwem stałym,
olejem opałowym i gazem.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w dużym stopniu zmniejsza ilość zdarzeń,
których bezpośrednią przyczyną powstania jest niesprawność instalacji i urządzeń grzewczych,
nie spełniających podstawowych parametrów bezpiecznej pracy.
Państwowa Straż Pożarna z nadejściem sezonu grzewczego corocznie notuje dużą liczbę pożarów,
których przyczyną jest nieostrożność i brak zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego. Notuje się
także większą ilość zatruć tlenkiem węgla (czadem), który jest niewyczuwalny dla człowieka
(bezwonny i bezbarwny), natomiast stwarza dla niego zagrożenie utraty zdrowia i życia.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma
silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:




bezwonny,
bezbarwny,
pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie
(czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych:
wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:




nieszczelności,
braku konserwacji, w tym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,



niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych
okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów
kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i
mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona
czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji
natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe eksploatowanych pomieszczeń:














Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu
powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO), który
jest silnie trujący. Jeżeli przewody wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej wymiany
powietrza może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.
Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach
gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie
gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO).
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego
usuwaj zanieczyszczenia z przewodów dymowych, spalinowych oraz przewodów
wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności. Zaniedbania tych czynności
często są przyczyną zapalenia się zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadzy), a także
śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych
w gazowe ogrzewacze wody.
Pamiętaj, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w odległości, co najmniej 1,5 m od
urządzeń emitujących ciepło np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych).
Butle należy ustawić pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od
urządzeń powodujących iskrzenie.
Nie pozostawiaj bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych (np. termo wentylatory,
grzejniki elektryczne itp.).
Nie eksploatuj uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych,
gazowych jak również na paliwo stałe.
Nie podłączaj do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy, ponieważ może to
spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej.
Nie pozostawiaj dzieci w domu bez opieki.
Nie próbuj łatwopalną cieczą (benzyna, olej napędowy) rozpalać paleniska w piecach na
paliwo stałe (drzewo, węgiel, koks i miał).

Gdy poczujesz zapach ulatniającego się gazu w mieszkaniu:








Nie używaj ognia otwartego (zapałki, papierosy), nie włączaj światła i urządzeń
elektrycznych,
Otwórz okna,
Sprawdź , czy z urządzeń gazowych nie wypływa gaz,
Zamknij zawór gazu znajdujący się przed licznikiem,
Zadzwoń do pogotowia gazowego 992,
Jeżeli nadal czujesz gaz, zawiadom sąsiadów i jak najszybciej wyjdź na zewnątrz budynku.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:





cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk
zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Materiały do wykorzystania na stronach:
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36473
http://www.siemiatycze.straz.bialystok.pl/

