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Ne adjunk esélyt a csendes gyilkosnak! Közeleg a fûtési szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, 
szezon, még a fûtõberendezések beüzemelése elõtt fáradtság) könnyen összetéveszthetõek más betegségek 
vizsgáltassuk felül a kályhákat, konvektorokat, kazánokat! tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban elõforduló 

Az elmúlt téli-tavaszi idõszakban (2014. január 1-tõl) toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén 
összesen 15 riasztás érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szállítását.
mûveletirányításra szén-monoxid gyanúja miatt, kizárólag Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellõzésre 
lakóépületekbõl, lakásokból jelezték, hogy szén-monoxid minden lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró 
jelenlétére gyanakodnak. Az esetek többségében a kiválasztásánál figyeljünk a beépített szellõzõkre, de a 
jelzõberendezés riasztott, de volt, ahol rosszullétre legfontosabb, hogy rendszeresen gondoskodjunk friss 
panaszkodtak a lakók. Mindössze egy ember került kórházba levegõrõl otthonunkban.
ténylegesen szén-monoxid mérgezés gyanújával, Karcagon, Az idõszakos és kötelezõ felülvizsgálatok, ellenõrzések 
halálos baleset szerencsére nem történt. A legtöbb riasztás elvégzését is bízzuk megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ 
munkaidõ után, este érkezett, jellemzõen ilyenkor van otthon a emberre. Tegyük lehetõvé a kéményseprõk rendszeres 
család, és ekkor üzemelik be a konyhai elszívókat, ellenõrzését, és a feltárt hiányosságok megszüntetésérõl a 
fûtõberendezéseket, bojlereket. lehetõ legrövidebb idõn belül gondoskodjunk.

Megyei Tûzmegelõzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy A szén-monoxid-mérgezés megelõzésének hatékony 
még a fûtési szezon elõtt szakemberrel is vizsgáltassuk felül kiegészítõ eszköze a megfelelõen mûködõ érzékelõ berendezés. 
a fûtõ, tüzelõ berendezéseket! Elhelyezése és használata elõtt mindig figyelmesen olvassuk el 

a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat. Baj esetén azonnal 
Tartsunk be néhány egyszerû szabály! hívjuk a katasztrófavédelem mûveletirányítási központját a 
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid 105-ös segélyhívó számon!

veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, Katasztrófavédelem

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a táskát, ruhanemût se hagyjanak az utastérben! Az elkövetõkre 
temetõkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a jellemzõ, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az 
kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos 
lángját. tárolóeszköz!

Sajnos a temetõket nem mindenki amiatt látogatja, hogy ?Soha ne hagyják õrizetlenül táskájukat miközben a sírt 
szerettei sírjához koszorút tegyen, s emlékezzen. rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a konténerhez 

Szomorú tapasztaltuk, hogy a kegyelet napjaiban a temetõk mennek is!
közvetlen környezetében gyakrabban fordult elõ gépkocsi-

?Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk 
feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történõ virág és 

belsõ zsebeiben tartsák!
koszorú eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét 

?Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben kihasználó betörés, illetve besurranás.
tartózkodnak!Kérjük Önöket, hogy:

Természetesen a rendõrség idén is megkülönböztetett ?Mielõtt felkeresik szeretteik sírját, gyõzõdjenek meg 
figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás 

arról, hogy a gépjármûvet, kerékpárjukat biztosan lezárták!
megelõzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a 

?Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!
irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres 

Vigyázzunk a szén-monoxiddal!

Bûnmegelõzési tanácsok Mindenszentekre és Halottak Napjára
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