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U¯YWANIE URZ¥DZEÑ I POJAZDÓW
NAPÊDZANYCH BENZYN¥
W ZAMKNIÊTYCH POMIESZCZENIACH

NIEW£AŒCIWY MONTA¯
PODGRZEWACZA
SZCZELNIE ZAMKNIÊTE
OKNA I DRZWI
(BRAK MIKROWENTYLACJI)
USZKODZONY
LUB ZATKANY KOMIN

BRAK WENTYLACJI

• TRUJ¥CY
• BEZWONNY
• BEZBARWNY

MIEJSCE POWSTAWANIA TLENKU WÊGLA
CO TO JEST TLENEK WÊGLA?
Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie truj¹cym
gazem. Dostaje siê do organizmu przez uk³ad oddechowy,
a nastêpnie jest wch³aniany do krwiobiegu. Uniemo¿liwia
prawid³owe rozprowadzanie tlenu we krwi i mo¿e powodowaæ
uszkodzenia mózgu oraz innych narz¹dów.
Jeœli u¿ywasz wêgla i drewna, dokonuj okresowych przegl¹dów
nie rzadziej ni¿ raz na trzy miesi¹ce. Gdy u¿ywasz gazu ziemnego czy oleju opa³owego – nie rzadziej ni¿ raz na pó³ roku.
Zarz¹dca budynku lub w³aœciciel ma obowi¹zek m.in. przegl¹du
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej ni¿ raz w roku.

JAKIE S¥ OBJAWY ZATRUCIA
TLENKIEM WÊGLA?
•
•
•
•
•
•

ból g³owy
ogólne zmêczenie
dusznoœci
trudnoœci z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
sennoœæ
nudnoœci

Os³abienie i znu¿enie, które czuje zaczadzony, a tak¿e zaburzenia
orientacji i zdolnoœci oceny zagro¿enia powoduj¹, ¿e jest on
ca³kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia
trucizny), traci przytomnoœæ i – jeœli nikt nie przyjdzie mu
z pomoc¹ – umiera.

NIE DLA CZADU!
JAK RATOWAÆ ZACZADZONEGO?
Nale¿y zapewniæ mu dop³yw œwie¿ego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usun¹æ
truciznê
• jak najszybciej wynieœ go na œwie¿e powietrze
• rozluŸnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj
go, gdy¿ nie mo¿na doprowadziæ do przemarzniêcia.
Jeœli po wyniesieniu na œwie¿e powietrze zaczadzony nie
oddycha, niezw³ocznie przyst¹p do wykonania sztucznego
oddychania i masa¿u serca.
Wezwij s³u¿by ratownicze: pogotowie ratunkowe
– tel. 999, stra¿ po¿arn¹ – tel. 998 lub 112.

CO ZROBIÆ, ABY BYÆ BEZPIECZNYM?
•
•
•
•
•
•

zapewnij prawid³ow¹ wentylacjê pomieszczeñ,
stosuj mikrowentylacjê okien i drzwi,
nigdy nie zas³aniaj kratek wentylacyjnych,
z pomoc¹ fachowców dokonuj okresowych przegl¹dów
komina, urz¹dzeñ grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
nie spalaj niczego w zamkniêtych pomieszczeniach, jeœli nie
s¹ wentylowane,
zainstaluj czujki tlenku wêgla w tej czêœci domu, w której
sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urz¹dzenia, które
uratowa³y ju¿ niejedno ¿ycie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku wêgla.
W sprzeda¿y oprócz czujek tlenku wêgla s¹ tak¿e urz¹dzenia
wykrywaj¹ce jednoczeœnie tlenek wêgla i inne groŸne
substancje.
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