ITT A FŰTÉSI SZEZON,
LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ,
ELŐZZE MEG A BAJT!
.

Elkezdődött a fűtési szezon. Ennek az időszaknak
sajnálatos velejárója, hogy mindennapossá válnak az
otthon jellegű tüzekkel, valamint a szén-monoxid
mérgezéssel kapcsolatos hírek. Baranya megyében az
elmúlt években számos olyan, az otthon jellegű tűz-,
illetve szén-monoxid mérgezéses eset történt, amely kis
körültekintéssel és odafigyeléssel elkerülhető lett volna.
A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva bemutatjuk,
hogyan óvhatják meg saját, illetve környezetük élet- és
vagyonbiztonságát.

NEM MINDEGY, HOL GYÚJT RÁ
Ne dohányozzon ágyban!
A dohányzás okozta tűz akár az egész lakásra átterjedhet, a kihulló parázs, vagy
az ágyba borult hamutartó még órák múlva is okozhat tüzet.
Ügyeljen arra, hogy ne a földre vagy a hamutartó mellé hamuzzon!
A cigarettavéget mindig gondosan oltsa el!
A hamutartót sose ürítse papírral teli kukába!
Égő cigarettát ne hagyjon ott még a hamutartóban sem!

MEGFELELŐEN MŰKÖDŐ TÜZELŐBERENDEZÉS
A tüzelő- és fűtőberendezés beüzemelését, javítását bízza szakemberre, a fűtési
szezon előtt rendszeresen ellenőriztesse!
A tüzelő-, fűtőberendezéshez a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot használja!
A tüzelőberendezés helyiségébe megfelelő szellőzést és levegő utánpótlást
biztosítson!
Tartson kellő távolságot a tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető,
valamint a környezetében levő éghető anyag között!
Salakot és hamut csak teljesen kihűlt állapotban, erre a célra szolgáló edénybe,
vagy egyéb helyre szabad kiönteni!
Gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót ne használjon lakásfűtés
céljára!

SZÉN-MONOXID, A CSENDES GYILKOS

Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassa elektromos hosszabbító kábelhez,
közelébe éghető anyagot ne helyezzen, és soha ne takarja le!

Gondoskodjon arról, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a
rendszeres ellenőrzést elvégezhesse, a feltárt hiányosságok megszüntetésével
együtt járó költségeket ne tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele!
Rendszeres időközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzelőberendezései
megfelelőek-e!
Körültekintően üzemeltesse tüzelőberendezéseit, mindig gondoskodjon
megfelelő levegő-utánpótlásról!
Használjon szén-monoxid-érzékelőt, válasszon megfelelő típust és tartsa be a
gyártó előírásait!
Amennyiben felmerül a szén-monoxid mérgezés gyanúja (szédülés, fejfájás,
rosszullét), azonnal nyissa ki az ablakokat, ajtókat, kezdje meg a szellőztetést,
gáztüzelés esetén kapcsolja le a tüzelőberendezést és menjen a szabad
levegőre! Mérgezés esetén hívja a mentőszolgálat munkatársait!

TISZTA, ÁTVIZSGÁLT KÉMÉNY
Amennyiben a kémény járata leszűkül, úgy a helyiség levegőjét használó
hőtermelő-berendezésből az égéstermék egy része vagy egésze a helyiségbe
áramolhat vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxidkoncentrációja drasztikusan megemelkedik, életveszélyes állapotot idézhet
elő.
Csak rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősített kéménytüzelőberendezés együttest szabad üzemeltetni. Rendszeresen ellenőriztesse
a kéményt, ezek során ugyanis a hibák felderíthetőek, megszüntethetőek, a
tragédia pedig megelőzhető!
Ne akadályozza a rendszeres kéményseprő-ipari szerv/szolgáltató
ellenőrzését, felülvizsgálatát, szükség szerint a kémény tisztítását, és fogadja
meg a szakember tanácsait!

A KÉMÉNYSEPRÉSSEL KAPCSOLATOSAN HÍVJA
A KÉMÉNYSEPRŐKET!
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