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BARDZO WAŻNE 
 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W  PRUDNIKU INFORMUJE, ŻE: 

Podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań oraz korzystania                      

z urządzeń gazowych (zwłaszcza piecyków gazowych łazienkowych), które podczas 

pracy zużywają zawarty w powietrzu tlen to: 

1. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza niezbędnego do zupełnego 

spalania gazu sprawia wentylacja, drożna kratka w drzwiach łazienki lub 

nawiercane otwory w drzwiach łazienki o łącznym przekroju 0,022m2. 

2. Prawidłowe zainstalowanie, dobry stan techniczny urządzenia gazowego oraz 

zapewnienie swobodnego odpływu spalin poprzez szczelne połączenie                  

z przewodem spalinowym. 

Instytut Techniki Budowlanej wykazał, że 80% zatruć tlenkiem węgla zdarza się                          

z użytkowania urządzeń gazowych przy zamkniętych oknach. 

W związku z tym: 

1. przed każdą kąpielą należy dobrze wywietrzyć łazienkę 

2. w czasie kąpieli powinno być uchylone okno tak, aby świeże powietrze mogło 

swobodnie dopływać do mieszkania a poprzez mieszkanie do łazienki 

3. w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania 

gazu (kuchenka gazowa, piekarnik) gdyż powoduje to zmniejszenie dostępu 

tlenu do piecyka łazienkowego. 

4. montaż urządzeń gazowych oraz naprawy może dokonywać wyłącznie osoba 

posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia. 
 
 

ZABRANIA SIĘ ZATYKANIA KRATEK WENTYLACYJNYCH, PODŁĄCZANIA 

WENTYLATORÓW I POCHŁANIACZY ORAZ OGRZEWANIA MIESZKANIA ZA 

POMOCĄ SPALANIA GAZU NP.: PIECA KUCHENNEGO GDYŻ GROZI TO 

ŚMIERTLENYM ZATRUCIEM TLENKIEM WĘGLA. 

 

OBJAWY ZATRUCIA 

To ból i zawroty głowy, mdłości a następnie wymioty i utrata przytomności.            

Pierwsze objawy złego samopoczucia podczas kąpieli mogą być początkowym 

sygnałem zatrucia i nie wolno ich lekceważyć. 
 

 

PIERWSZA POMOC 

Wyłączyć piecyk gazowy i inne urządzenia gazowe. Otworzyć okna i drzwi 

balkonowe. Osoby z objawami zatrucia należy przykryć i ułożyć w strumieniu 

świeżego powietrza. Jeżeli zatruciu towarzyszą wymioty należy chorego położyć na 

boku i wezwać pogotowie ratunkowe. 
 
OBECNIE PRZY NISKIEJ TEMPERATURZE I WYSOKIM CIŚNIENIU 

BARYCZNYM BRAK DOPŁYWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA PRZY SZCZELNYCH 

OKNACH, DRZWIACH WEJŚCIOWYCH I ŚCIANACH PO DOCIEPLENIU MOŻE 

POWODOWAĆ PODCIŚNIENIE I ZASYSANIE POWIETRZA Z PRZEWODÓW 

WENTYLACJI KUCHNI LUB SPALINOWEGO. 


