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Głównym źródłem zatruć w bu-
dynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych, spa-
linowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnia-

nych przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym

czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego

systemu wentylacji do standardów
szczelności stosowanych okien i
drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do

niedrożności przewodów, braku
ciągu, a nawet do powstawania
zjawiska ciągu wstecznego, pole-
gającego na tym, że dym zamiast
wydostawać się przewodem komi-
nowym na zewnątrz, cofa się z po-
wrotem do pomieszczenia.
W celu uniknięcia zaczadzenia

należy:
• przeprowadzać kontrole tech-

niczne, w tym sprawdzanie szczel-
ności przewodów kominowych, ich
systematyczne czyszczenie oraz
sprawdzanie występowania dosta-
tecznego ciągu powietrza,
• użytkować sprawne technicz-

nie urządzenia, w których odbywa
się proces spalania, zgodnie z in-
strukcją producenta,
• stosować urządzenia posia-

dające stosowne dopuszczenia w
zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy
żądać okazania wystawionej przez
producenta lub importera urządze-
nia tzw. deklaracji zgodności, tj.
dokumentu zawierającego infor-
macje o specyfikacji technicznej
oraz przeznaczeniu i zakresie sto-
sowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w

inny sposób kratek wentylacyj-
nych,
• w przypadku wymiany okien

na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do
wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać

ciąg powietrza, np. poprzez przy-
kładanie kartki papieru do otworu
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic
nie zakłóca wentylacji, kartka po-
winna przywrzeć do wyżej wspom-
nianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszcze-

nie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wypo-
sażone w termy gazowe), a najle-
piej zapewnić, nawet niewielkie,
rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów

duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów, oszo-
łomienia, osłabienia, przyspiesze-
nia czynności serca i oddychania,
gdyż mogą być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, w
którym się znajdujemy i zasięgnąć
porady lekarskiej.
Zgodnie z § 30 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
80 poz. 563), w obiektach w któ-
rych odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub gazo-
wego, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalino-
wych:
• cztery razy w roku w domach

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

opalanych paliwem ciekłym i gazo-
wym,
• co najmniej raz w miesiącu,

jeżeli przepisy miejscowe nie sta-
nowią inaczej od palenisk zakła-
dów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usu-

wamy zanieczyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zo-
bowiązuje właścicieli i zarządców
bloków mieszkalnych i domów jed-
norodzinnych do okresowej kon-
troli, co najmniej raz w roku stanu
technicznego instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dy-
mowych, spalinowych i wentylacyj-
nych).
Jak pomóc przy zatruciu tlen-

kiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem

węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego

czystego powietrza; w skrajnych
przypadkach wybijając szyby w
oknie,
• wynieść osobę poszkodo-

waną w bezpieczne miejsce, jeśli
nie stanowi to zagrożenia dla zdro-

wia osoby ratującej; w przypadku
istnienia takiego zagrożenia po-
zostawić przeprowadzenie akcji
służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze

(pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana

nie oddycha, ma zatrzymaną akcję
serca, należy natychmiast zasto-
sować sztuczne oddychanie np.
metodą usta - usta oraz masaż

Czad cichy zabójca
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie
zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie
ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z nie-
właściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim
urządzeń i instalacji grzewczych.

serca,
• nie wolno wpadać w panikę,

kiedy znajdziemy dziecko lub do-
rosłego z objawami zaburzenia
świadomości w kuchni, łazience
lub garażu; należy jak najszybciej
przystąpić do udzielania pierwszej
pomocy.
W trosce o własne bezpieczeń-

stwo, warto rozważyć zamontowa-
nie w domu czujek dymu i gazu.
Koszt zamontowania takich czujek
jest niewspółmiernie niski do ko-
rzyści, jakie daje zastosowanie
tego typu urządzeń (łącznie z ura-
towaniem najwyższej wartości,
jaką jest nasze życie).

Już za kilka dni, 14 lutego, ob-
chodzić będziemy Dzień Zakocha-
nych, czyli popularne Walentynki.
Od kilku lat są one u nas świętem
wszystkich, którzy kochają, przy-
jaźnią się, szanują bliskich. Tego
dnia bowiem w szczególny sposób
okazujemy swoje uczucia i pod-
kreślamy je podarowanym ser-
duszkiem, wysłaną kartką, czy
wręczonym kwiatkiem. A na te
znaki miłości i przyjaźni czekają
zarówno rodzice, dziadkowie,
żony, mężowie, jak i przyjaciele,
znajomi, koleżanki, koledzy. Warto
o nich pamiętać, nie tylko tego

dnia, ale w Walentynki nie wypada
zapomnieć.
A my przypominamy, że zako-

chanym patronuje święty Walenty,
który był biskupem i męczennikiem
żyjącym około 270 roku. Czczono
go za to, że patronował chorym,
błogosławił małżeństwom i spra-
wiał, że ludzie żyli w szczęściu. 14
lutego, to data jego śmierci. W tym
dniu obchodzono kiedyś święto
urodzaju i przyrzeczeń małżeń-
skich. Potem zamieniono je na
święto obietnic, miłości i postano-
wień przyjaźni. Dziś po prostu jest
Dniem Zakochanych.

Nie zapomnijo walentynkach

Gudzień to czas życzeń, jase-
łek, świątecznych przedstawień.
Boże Narodzenie można zinsceni-
zować na różne sposoby i w każdy
z tych sposobów dotrzeć z prze-
słaniem do widza. Przekonali się o
tym Ci, którzy w ubiegłym miesiącu
wybrali się na spotkania wigilijno-
opłatkowe, szczególnie te przygo-
towane przez dzieci i młodzież z
naszych szkół i przedszkoli. Było
warto! Na zdjęciu: przedszkolaki z
Drzeczkowa oraz uczniowie Ze-
społu Szkół w Kąkolewie.


