
BEZPIECZNE  

KORZYSTANIE Z INSTALACJI DOMOWYCH. 
 

 Niewłaściwa eksploatacja oraz awarie kuchenek gazowych mogą 

powodować ulatnianie się gazu, co grozi wybuchem lub zatruciami. 
 Po wyczuciu specyficznego zapachu ulatniającego się gazu należy 

wykonać istotne czynności: 

- zamknąć dopływ gazu, np. zakręcić kurek w kuchence, 

- otworzyć szeroko okna, aby wywietrzyć mieszkanie, 

- opuścić dom lub mieszkanie i powiadomić rodziców lub inne     

  osoby dorosłe o zaistniałej sytuacji. 

Wykonanie powyższych czynności może uratować komuś życie! 
 

 
 

Przydatne mogą być również następujące numery: 
991 – pogotowie energetyczne, 

992 – pogotowie gazowe, 
993 – pogotowie ciepłownicze, 

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne. 



Częstym wypadkiem podczas używania kuchenki jest oparzenie. 

Strącenie gotujących się potraw lub wody oraz dotknięcie nagrzanych 

płyt grzewczych może powodować bolesne i długo gojące się 
oparzenia ciała. 

 

PAMIĘTAJ ! 
Należy regularnie kontrolować sprawność kuchenki  

lub pieca  gazowego. 
  

Zatrucia tlenkiem węgla 
Największe niebezpieczeństwo w domach i mieszkaniach stanowią 

piece węglowe i przepływowe podgrzewacze wody. Ich zły stan 

techniczny, nieszczelność lub awarie są najczęstszymi przyczynami 
zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem,  

to silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz. Tlenek węgla jest 

niewyczuwalny przez człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.  

W układzie oddechowym człowieka wiąże się z krwią o wiele szybciej 

niż tlen, blokując w ten sposób jego dopływ do narządów powodując 
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów i zawał serca.  
  
Aby zapobiegać zatruciu tlenkiem węgla należy wietrzyć mieszkanie 
podczas korzystania z jakiegokolwiek źródła ognia. Pomocna okazuje 

się mikrowentylacja w oknach, drożne kratki wentylacyjne oraz 

sprawne kominy. Ponadto warto pamiętać o: 
- dokonywaniu okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej  

  i przewodów kominowych, a także o ich regularnym czyszczeniu, 
- zapewnieniu poprawnego działania wentylacji okiennej, 
- systematycznym sprawdzaniu ciągu powietrza, np. przykładanie 

kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej - powinna 

przywrzeć do takiego otworu lub kratki). 
 

Nie należy bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów 

głowy, nudności, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności 
serca i oddychania. Mogą one być sygnałem, że dana osoba ulega 

zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć 

pomieszczenie, w którym się znajdujemy, i zasięgnąć porady 
lekarskiej.  



 

 
Czasem nawet tak prosta czynność, jak uchylenie okna  

i wpuszczenie świeżego powietrza może uratować komuś życie! 
 

Tekst źródłowy i grafika z e-podręcznika w linku: 
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/D10kekQGG 

Polecenie: 

Postaraj się chociaż raz dziennie przewietrzyć swoje mieszkanie. 

Gdy zauważysz  sytuację zagrażające bezpieczeństwu, 

 natychmiast powiadom dorosłych domowników!  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/D10kekQGG

