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Czujka na stra?y Twojego bezpiecze?stwa!

„Czujka na stra?y Twojego bezpiecze?stwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagro?e?
zwi?zanych z mo?liwo?ci? powstania po?arów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem
w?gla.
Sezon grzewczy 2019-2020
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania
po?arów. Najcz??ciej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niew?a?ciwej eksploatacji urz?dze? grzewczych,
elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest tak?e wzrost liczby zatru? tlenkiem
w?gla, zwanym „cichym zabójc?”, gdy? jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Kampania jest skierowana do spo?ecze?stwa, m.in. do dzieci i m?odzie?y oraz do seniorów. Edukacja najm?odszych
jest wspania?? inwestycj? w przysz?o??, z uwagi na fakt, ?e najm?odsi w rozmowach z doros?ymi dziel? si? zdobyt?
wiedz?. Kampania sk?ada si? z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem g?ównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar po?arów i zatru? tlenkiem w?gla w mieszkaniach oraz domach
jednorodzinnych. Celami szczegó?owymi s?: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagro?e? zwi?zanych z po?arem
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagro?e? zwi?zanych z emisj? tlenku w?gla, zapewnienia w?a?ciwej
ewakuacji oraz sposobów powiadamiania s?u?b ratowniczych. Istotnym jest u?wiadomienie odbiorcom kampanii
korzy?ci, jakie niesie za sob? zamontowanie i w?a?ciwa eksploatacja czujek dymu i tlenku w?gla w mieszkaniach lub
domach jednorodzinnych. Wa?ne jest przypomnienie w?a?cicielom i zarz?dcom budynków obowi?zku okresowego
dokonywania przegl?dów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
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Co zrobi?, aby unikn?? zaczadzenia?

1.
2.
3.
4.
5.

Systematycznie czy??, sprawdzaj szczelno?? i wykonuj przegl?dy techniczne przewodów kominowych.
U?ytkuj tylko sprawne techniczne urz?dzenia, zgodnie z instrukcj? producenta.
Nie zas?aniaj i nie przykrywaj urz?dze? grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zas?aniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawd? poprawno?? dzia?ania wentylacji, nowe okna s? najcz??ciej o
wiele bardziej szczelne w stosunku do wcze?niej stosowanych w budynku i mog? pogarsza? wentylacj?.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty g?owy, duszno??, senno??, os?abienie, przyspieszona czynno??
serca, mog? one by? sygna?em, ?e ulegamy zatruciu tlenkiem w?gla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz
pomieszczenie, w którym si? znajdujesz i zasi?gnij porady lekarskiej.
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