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KAMPANIA SPOŁECZNA „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”
(do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego !!!)
W województwie kujawsko-pomorskim trwa kampania społeczna „Czad i ogień –
obudź czujność”. Akcja prowadzona jest przez wojewodę, strażaków oraz pozostałe służby
podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jej celem jest uświadamianie istnienia
niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać
zatruciom.
Świadomość zagrożenia, wynikającego z nieposzanowania zasad bezpieczeństwa
pożarowego jest większa niż w latach minionych, ale wciąż niezadowalająca. Świadczą o tym
dane odnotowywane przez strażaków, dokumentujące wyjazdy, tak do pożarów jak i do
zdarzeń z podejrzeniem obecności czadu w mieszkaniu.
Co trzeci pożar powstaje w mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt
często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano
prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w
pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem
niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi,
powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Zaleca się montaż autonomicznych czujników dymu, tlenku węgla, gazu oraz
dualnych (tlenku węgla i dymu). Mają one za zadanie jak najszybciej ostrzec o zagrożeniu w
mieszkaniu lub domu. Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast uruchomi się głośny
alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny. Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu
pożaru, skutecznie może zaalarmować Ciebie i Twoich najbliższych o powstałym pożarze, co
umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu. Ma to istotne znaczenie
zwłaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy śpią. Wykrywa ona już minimalne, a nadal
bezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu) w powietrzu i natychmiast sygnalizuje
przez głośny alarm i migoczącą czerwoną diodę. Należy więc rozważyć zamontowanie takiej
czujki w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek, sypialni, pobliżu podgrzewacza
gazowego.
Warto nadmienić, iż prawo nie nakazuje posiadania gaśnicy w mieszkaniu, ale dbając
o własne bezpieczeństwo, warto ją mieć. Właściwie użyta, skutecznie ugasi pożar w zarodku.
Zadbaj o to, by Twoja gaśnica zawsze była sprawna. Nie rzadziej niż raz na rok zleć jej
przegląd i konserwację. Wszystkie czynności muszą być potwierdzone indywidualną cechą
aktualizacji tzw. kontrolką. Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej wybierz gaśnicę
oznaczoną symbolami ABC (do kuchni z symbolem F).
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 1/4 Polaków twierdzi, że aby uchronić
się przed pożarem wystarczy być uważnym. Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje
elektryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja
urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. Badania
wykazały również, że jedynie 8% Polaków uważa, że trzeba regularnie czyścić i sprawdzać
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szczelność komina, i umawiać na kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma
w domu czujnik dymu lub czadu.
Budzić czujność, jak głosi część hasła kampanii, to zadanie dla strażaków - dla innych
zadaniem niech będzie stać na baczności przed czadem i ogniem.
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