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Sezon grzew czy 2019 -2020

W okresie jesienno-zimowyln, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzirrtych
wztastaryzyko powstania pożarów.Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, alb-o

niewłaściwej eksploatacj i urządzeń grzewczych, elektrycznyń i gazowyót . w tym samym
okresie odnotowywanyjest talźęwzrost liczby zatrućtlenkiem węgla, zwanym ''cich5rrrr

zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu,.

KamPania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i mŁodzieży oraz do seniorów.
Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłośó, zawagina fakt, że najmłodsi
w rozlnowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obŚzarów

m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby oftar pożarów i zatruć tleŃiem węgla
w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie
Poziomu wledzy na temat: zagrożeń zńęanych z pożarem w mieszkaniaółr tut domach
jednorodzinnych, zagrożeń zńązartych z emisjątlenku węgla, zapewnienia właściwej

ewakuacji orźż sPosobów powiadamiania służb ratowniczych.Istotrrym jest uświadomienie
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobązamontowanie i właściwa eksploatacja

czujek dYmu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzirurych. Wazne jesi
PrzYPomnienie właŚcicielom i zarządcombudynków obowiązku okresowego dokonywania

Przeglądów i czyszczenie przewodów kominolvych oraz sprawdzenie instal*3i *."tytacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

. Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy
Pozarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tleŃu węgla. Nasz dom jest
miejscem, w którym kaZdy znas czuje się najbezpieczniej. Pomimoiego, to właśnie
tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej icń sprawcy.
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. Tlenek węgla tobardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny ptzezludzkie zmysły.
Tlenku węgla NIE usĘsrysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

. w okresie grzewczymwzrastaryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla
w budynkach mieszkalnych. Żródłememisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze
opalane drewnem, węglem, gar;em, olejem opałowym.

. co roku, a tym bardziej przedrczpoczęciem sezonu grzewczęgo należy wykonać
obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczeńe przewodów kominowych oruz
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

. Pństwowa Straz Pożamarekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

. państwowa straż pożarnaprzypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu
technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym
strńacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.

. Pństwowa Straż Pożamazwracauwagę na fakt, że czujkatleŃu węgla nie zastępuje
przeglądls technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

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 zaczadzeńa wynika zfakłu, że tlenek węgla jest:

. bezwonny,

. bezbarwny,

. pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poptzezzajmowanie jego miejsca w hemoglobinie
(czerwonych krwinkach), powoduj ąc przy dfugotrwałym narńeniu śmierć.

Co jest główną przyczynązatruó tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruc w budyŃach mieszkalnych jest niesprawnośó przewodów
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe dzińaniemoże wrmikaó z:

. ńeszczelności,

. 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.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z7.06 2010 t.
w sprawie ochrony przeciv,lpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109 poz.7l9), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zartieczyszczeniazptzewodów dymowych i spalinowych:

. cztaĘ razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

. dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

. co najmniej razw miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowiąinaczej od
palenisk zal<ładow zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych..



. co najmniej razw roku usuwatly zanieczyszczeniazprzewodów wentylacyjnych.

Zkoleiart.62 ust. 1pkt 1custawy zdrua7lipca1994r.Prawobudowlane (Dz.lJ.z2010r.
Nr 243, poz.1624) zobowiązule właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej razw roku stanu technicznego instalacji
gazowych orazprzewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

RADZIMY!

Co zrobićo aby uniknąć zaczadzenia?

1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne
przewodów kominowych.

2. UĄĄkuJ tylko sprawne techniczne wządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj lrządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawnośó działaniawentylacji,

nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelnę w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszac wentylację

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i za,wroĘ głowy, duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynnoŚĆ serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciutlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiastprzewietrzpomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij
porady lekarskiej.

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział PrewencjiSpołecznej KG psp

Pństwowa Straż Pożama rekomenduje również instalowanie czujek dymu i tlenku węgla
oraz PrzYPomina o obowipku właŚciwego utrzymania stanu technicznego tych czujek
(m.in. poprzez wymianę baterii). Urządzeniate wprawdzie nie zapobiegają powstaniupożaru,
ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania (domu),
w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu przypadkach szybkie opuszczenie objętego
pożarem domu orazugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ograniczastraty.



Go czwańy pglak myśll, żc ezad można rozpoznać po zapachu lub dymle.
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Rys. 1. Czad oszukuje zmysĘ.
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czyxNość sencł

Takie ob§awy m§§ą świadceyć
a pbecnoścl tlenku węgla.

Natych m iast przewietrz rn ieszkanie,
ewa k u uj współmieszkańcóą

wyjdź na zewnątrz, wezwij straż pożarną
i zasięgnij porady le&arskiej.
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Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
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poźarów ginie przed
przybyciem straży pożarnej.

HAJUlfłĘK§Z€ za g rożen ia
podezas pożaru stwarza
dym i toksyczne produkty

sp*lani*.

NAJBARDZłEJ tragicrne
pożary występują w no§y.

W Polsce corocznte powstaje ponad 150 000 poża
co piąĘ z nich powstaje w domach.
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ciecry palnych
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Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje
w domach.
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Zechowan}e słę podcas pożaru.
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Zmniejsz ryzyko,
zamontuj ceujkę dymu,

To Twoja mała inwestycia
w duże bezpieczeństwo!
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Zostań na zewnątrz

Rys.4. NIGDY NrB CłŚ tłuszczu i oteju WODĄ!



Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla,

liczba poszkodowa nych i liczba ofia r śmiertelnych
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Rys. 5. Liczba zdarzeń rwiązanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar
Śmieńelnych w sezonach grzewczych201012011,201112012,201212013,20t3t21t4,
20 14 l 2015, 20 t5 l 20t 6, 20l 6 l 2017, 2017 l 20 18, 2018 l 2019 .



Rys. 6. Liczba ofiar śmieńelnych tlenku węgla w §ezonach grzewczych201012011,
20t1l20l2,2012lż013,201312014,201412015,201512016,2016/2017,201712018,
201812019.


