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UWAGA NA CZAD!
Data publikacji 11.10.2018

Dwie 12-letnie dziewczynki zatruły się czadem. Na szczęście pomoc przyszła w porę i wszystko
dobrze się skończyło. Apelujemy do zarządców budynków i ich właścicieli, aby zadbali o
okresowe przeglądy wentylacji kominowej i instalacji gazowej. Warto również samemu zaopatrzyć
się w czujnik czadu, który przestrzeże nas kiedy stężenie tlenku węgla w naszym mieszkaniu
stanie się szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia i życia.
W minioną sobotę, około 23:00, policjanci otrzymali zgłoszenie z którego wynikało, że w jednym z mieszkań w mieście
miało dojść do zatrucia tlenkiem węgla. Jak ustalono, na chwilę przed przyjazdem służb ratunkowych właścicielkę
mieszkania zaniepokoił hałas dobiegający z łazienki. Kiedy sprawdziła co się dzieje, zastała w niej nieprzytomną córkę i
jej koleżankę. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji rodziców i służb ratunkowych nie doszło do tragedii. 12-latki zostały
przewiezione do szpitala, gdzie otrzymały pomoc medyczną.
Pamiętajmy, że obiekty budowlane, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela bądź jego
zarządcę okresowej kontroli i to co najmniej raz w roku. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego, między innymi
przewodów kominowych oraz instalacji gazowej. Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla można zminimalizować poprzez
zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i
generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom
bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji
zagrożenia życia.
Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z piecyków gazowych:
zadbajmy o to, aby nasza wentylacja prawidłowo funkcjonowała, dbajmy o czystość kratek wentylacyjnych –
dzięki temu będziemy mieli cyrkulację powietrza i pod żadnym pozorem nie zaklejajmy wentylacji;
czad to bezwonny gaz, więc zainwestujmy w dobry czujnik, który zaalarmuje nas kiedy tlenek węgla nagromadzi
się w naszym mieszkaniu;
dbajmy również o właściwą konserwację urządzeń grzewczych, a kiedy coś nas niepokoi natychmiast wzywajmy
fachowca, który sprawdzi działanie naszego urządzenia i naprawi usterkę.
Apelujemy do wszystkich młodych ludzi, aby zainteresowali się swoimi dziadkami, rodzicami, starszymi i samotnymi
krewnymi i sąsiadami. Porozmawiajmy z nimi, przestrzeżmy przed niewłaściwym korzystaniem z piecyków gazowych.
Sprawdźmy czy wszystko w porządku z wentylacją w ich mieszkaniach. Jeśli mamy wątpliwości zainterweniujmy i
zorganizujmy pomoc. Dzięki naszemu zainteresowaniu możemy uratować czyjeś zdrowie a nawet życie.
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