
MNIEJ CZADU!!!
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Pocz tek okresu jesienno-zimowego nieod cznie wi e si  w naszym klimacie z
och odzeniem wymagaj cym ogrzewania mieszka , uszczelniania okien i drzwi. Te
wydawa oby si , tak naturalne i proste czynno ci, wymagaj  rozwagi i wiedzy aby
nie doprowadzi  do nieszcz cia jakim jest zatrucie czadem czyli tlenkiem w gla.

Otó  czad powstaje w pewnym uproszczeniu wówczas, kiedy do spalania
zabraknie tlenu i zamiast dwutlenku w gla, powstaje tlenek w gla. Przy
oddychaniu, ten tlenek w gla czy si  na sta e z krwi  i krew nie dostarcza tlenu
dla ycia naszego organizmu. Nast puje zatrucie a nast pnie mier .

Czadu nie mo na „wyczu ”, gdy  nie ma zapachu. Nie mo na go zobaczy , gdy
jest niewidoczny. Aby si  przed nim ustrzec, praktycznie jedynym sposobem jest
przezorne post powanie przy korzystaniu z domowych palenisk w których
wyst puj  p omie  i proces palenia – niewa ne czego; gazu, w gla, oleju czy
drewna. Warunkiem dobrego spalania jest dostarczenie do paleniska du ej ilo ci
powietrza i sprawdzony komin, który wyci ga dym i gazy powsta e przy spalaniu.
Równocze nie, w miejsce zu ytego powietrza przy spalaniu i odprowadzonego
kominem, nale y dostarczy  do mieszkania wie ego powietrza przez uchylone
okno, kratki w drzwiach i inne kratki nadmuchowe.

Te oczywiste, ale nie zawsze przestrzegane zasady, które mog  ustrzec przed
zatruciem czadem, mo na opisa  w dwóch zasadach:
- musz  by  sprawne przewody kominowe tj. takie, które wyci gaj  spaliny,
- ca y czas dop ywa do spalania wie e powietrze z zewn trz mieszkania.
W tym celu nale y zadba  o regularne przegl dy kominów, przewodów
wentylacyjnych i urz dze  grzewczych. Najlepiej jak zrobi to fachowiec. Mo e
nas ostrzec przed zagro eniem i czadem i uchroni  przed jego skutkami. Za
cz sto tragicznymi.

Apeluj  wi c do wszystkich mieszka ców Mazowsza o przezorno  w korzystaniu
z urz dze  grzewczych w których mo e powstawa  czad i przestrzeganie tych
prostych zasad


