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APEL
Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie do mieszkańców

powiatu pińczowskiego

W związku ze zbliżającym się sezonem gżewczym Komenda Powiatowa Państwowej straży
Pożarnej W Pińczowie apeluje o rozwagę izachowanie Wszelkich zasad bezpieczeństwa pożarowego
podczas obsługi ńżnego rodzaju ulządzeń gżewczych, Pżed rozpoczęciem sezonu gżewcząo
należy bezwzględnie dokonać pzeglądóW instalacji i użądzeń gżewczych, pżewodóW kominowych
dymowych, spalinowych i Wentylacyjnych, czynności te pzeprowadziją kominiaze, W pzypadku
pżewodóW kominowych, a także specjalistyczne serwisy W pąpadku instalacji gazowych, kot]óW
opalanych paliwem stałym, olejem opałowym igazem. Pzestżeganie zasad bezpieczeństwa
pożarowąo W dużym stopniu zmniejsza ilość zdażeń, których bezpośrednią plzyczyną powstania jest
niesprawność instalacji i ulządzeń gzewczych, nie spełniających podstawowych parametróW
bezpiecznej pracy,

Państwowa straż Pożama z nadejściem sezonu gżewczego corocznie notuje dużą liczbę
pożańW, Kórych pżyczynąjest nieostrożność i brak zachowanja zasad bezpieczeństwa pożarowego.
Notuje się także Większą ilość Zatruć tlenkiem Węgla (czadem), który jest niewyczuwalny dla człowieka
(bezwonny i bezbaMny), natomiast slwaza dla niego zagrożenie utraty Zdrowia i życia.

Abv zapewnić bezpieczeństwo Dożarowe €ksDloatowanvch DomiBzczeń:
Nie dogżewaj pomieszczeń kuchenką gazową ponieważ długotMałe palenie się gazu powoduje
ubytek tlenu W powietrzu oraz pow§taje niewyczuwalny tlenek Węgla (c0), który jest silnie trujący, Jeżeli
przewody Wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej Wymiany powietźa może dojść nawet do zatruć
śmieńelnych.
Nie zatykaj pżewodóW Wentylacyjnych - W prawidłowo dziaĘących uządzeniach gazowych,
W przypadku braku odpowiedniej ilości powietża, następuje niezupełne spaIanie gazu imoże powstać
trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
W obiektach, W których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwaj
zanieczyszczenia z pzewodów dymowych, spalinowych oraz pzewodóW Wentylacyjnych W celu
zapewnienia ich odpowiedniej drożności, Zaniedbania tych czynnościczęsto są plzyczyną zapalenia się
Zalegających tam zanieczyszczeń (głóWnie sadzy), a także śmieńelnych zatruć tlenkiem Węgla,
szczególnie podczas kąpieliW łazienkach Wyposażonych W gazowe ogzewacze Wody.
Pamiętaj, źe butle gazowe W kuchni należy umieszczać W odległości, m najmniej 1,5 m od uządzeń
emitujących ciepło np, piece, grzejniki (Z Wyjątkiem zestawóW kuchni gazowych), Butle należy ustawić
pionowo, zabezpieczyó pżed upadkiem i udelzeniem oraz z dala od ulządzeń powodujących
iskżenie ,
Nie pozostawiaj bez dozoru Włączonych użądzeń gżewczych (np, termo Wentylalory, grzejniki
elektryczne itp,),

Nie eksploatuj uszkodzonych instalacji i ulządzeń gżewczych
róWnież na paliwo slałe,

zaróWno elektrycznych, gazowych jak

Nie podłączaj do jednego gniazdka kilku ulządzeń o dużym poboże mocy, poniewaź może to
spoWodować przegżanie inslalacji elektrycznej,
Nie pozostawiaj dzieci W domu bez opieki,
Nie próbuj łatwopalną cieczą (benzyna, olej napędowy) rozpalać paleniska W piecach na paliwo stałe
(dżewo, Węgiel, koks i miał),



Gdv Doczuiesz zaDach ulatniaiaceoo sie qazu w mieszkaniu
nie używajognia otwańego (zapałki, papiemsy), nie Mączaj śWiatła i użądzeń elektrycznych,
otwótz okna,
sprawdź , czy z ulządzeń gazowych nie Wypływa gaz,

zamknijzawór gazu znajduiący się przed licznikiem,
zadzwoń do pogotowia gazowego te|,992,
jeżeli nadal czujesz gaz, Zawiadom sąsiadóW ijak najszybciej Wdż na zewnąhz budynkU,
Apelujemy róWnież do Wszystkich tych, któży posiadają czujki tlenku Węg|a (czadu) o regulamą
Wymianę baterii zasilających pżedmiotowe użądzenie,

Komenda Powiatowa PsP W Pińczowie zwraca się z prośbą aby WW, uwagi Wziąć sobie do serca,
codzienna nasza praca dowodzi, że lekceważenie zaleceń strażakóW iobowiązujących pęepisóW
z zakresu ochrony pzeciwpożarowej W Wielu plzypadkach kosźuje bardzo dużo _ niejednokrotnie ceną
ląjest ludzkie życie.


