
 
CICHY ZABÓJCA  

KaŜdego roku z powodu zatrucia tlenkiem w ęgla, potocznie zwanego czadem, ginie 
kilkadziesi ąt osób.  

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania m ateriałów palnych, w tym paliw, 
które wyst ępuje przy niedostatku tlenu w otaczaj ącej atmosferze. 

Jest l Ŝejszy od powietrza – gromadzi si ę pod sufitem. 

 
Niebezpiecze ństwo zaczadzenia wynika z faktu, Ŝe: 

 jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawiony smaku , 

 blokuje dost ęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejs ca w czerwonych 
ciałkach krwi, powoduj ąc przy długotrwałym nara Ŝeniu (w wi ększych dawkach) 
śmierć przez uduszenie. 

 wdychanie nawet niewielkiej ilo ści tlenku w ęgla mo Ŝe spowodowa ć zatrucie, silny 
ból głowy, wymioty, zapadni ęcie w śpiączkę a nawet zgon. 
 

ABY UCHRONIĆ SIĘ OD TEGO NIESZCZĘŚCIA NALEśY: 

 systematycznie czy ścić przewody kominowe 
� co 3 miesi ące przy opalaniu paliwem stałym 
� co 6 miesi ęcy przy opalaniu paliwem płynnym lub gazowym  
� raz w miesi ącu w obiektach zbiorowego Ŝywienia i usług gastronomicznych 

 raz w roku dokona ć przegl ądu przewodów wentylacyjnych 
 czuwać nad sprawno ścią przewodów wentylacyjnych 

� nie zasłania ć otworów wyci ągowych - kratek 
� nie zasłania ć otworów w drzwiach kuchni i łazienki 

 zapewni ć obieg powietrza poprzez uchylenie bardzo szczelnyc h okien 
 zamontowa ć czujniki tlenku w ęgla w pomieszczeniach, w których znajduje si ę urządzenie 

grzewcze – piec, kominek 

JEśELI WYSTĄPIĄ OBJAWY PODTRUCIA TRZEBA NATYCHMIAST: 

 zapewni ć dopływ świeŜego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wyb ijając szyby 
w oknie, 

 wynie ść osob ę poszkodowan ą w bezpieczne miejsce, je śli nie stanowi to zagro Ŝenia dla 
zdrowia osoby ratuj ącej; w przypadku istnienia takiego zagro Ŝenia pozostawi ć 
przeprowadzenie akcji słu Ŝbom ratowniczym, 

 wezwać słu Ŝby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), 
 jeśli to mo Ŝliwe poda ć tlen, 
 jeŜeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman ą akcję serca, nale Ŝy natychmiast 

zastosowa ć sztuczne oddychanie oraz masa Ŝ serca, 
 nie wpada ć w panik ę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami  zaburzenia 
świadomo ści w kuchni, łazience lub gara Ŝu; jak najszybciej przyst ąpić do udzielania 
pierwszej pomocy. 


