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Ne adjunk lehetőséget a csendes gyilkosnak!
Bár nem jellemző Jász-Nagykun-Szolnok megyére a szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos esetek magas száma, mégis
arra ﬁgyelmeztet a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és
a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság, hogy még a fűtési szezon
előtt szakemberrel vizsgáltassuk felül a fűtő, tüzelő berendezéseket!
A mérgezések döntő többsége éjszaka következik be, vagy
akkor, amikor a család a munkából hazaér.
Háttér:
A szén-monoxid mérgezéssel járó balesetek – a velük járó
anyagi károkkal, személyi sérülésekkel együtt – kis odaﬁgyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőz-hetőek. A tüzelő, fűtő
berendezések, az égéstermékelvezetők és a nyílászárók
beszerelésétől kezdve a mindennapi használatig ﬁgyelemmel
kell lenni a vonatkozó előírásokra, a szakemberek tanácsaira és
a szerelési, vagy használati útmutatókban foglaltakra.
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szénmonoxid
veszélyessége abban rejlik, hogy a színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger,
fáradtság) könnyen összetéveszthetőek más betegségek
tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.
A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai
fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el. Fontos azonban tudni, hogy a természetes
szellőzésre minden lakótérben szükség van. Ezért már a
nyílászáró kiválasztásánál ﬁgyeljünk a beépített szellőzőkre és
rendszeresen gondoskodjunk friss levegőtől otthonunkban.
Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy
készülék, vagy rendszer megvásárlása előtt. Az időszakos és
kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését is bízzuk
megfelelő szakképesítéssel rendelkező emberre. Tegyük
lehetővé a kéményseprők rendszeres ellenőrzését, és a feltárt
hiányosságok megszüntetéséről a lehető legrövidebb időn belül
gondoskodjunk.
A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony
kiegészítő eszköze a megfelelően működő érzékelő berendezés.
Elhelyezése és használata előtt mindig ﬁgyelmesen olvassuk el
a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat. Baj esetén azonnal híjuk a
katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös
segélyhívó számon!
Ellenőrizze kéményét, életet menthet!
A fűtési szezonban megnövekedik a kémények, illetve a
fűtésből adódó káresetek száma. Jellemző a téli időszakban a
kéményből kicsapó láng, a tetőszerkezet meggyulladása, illetve
a „csendes gyilkos”, a szén-monoxid-mérgezés esetszáma is
megnő, azonban megfelelő és rendszeres ellenőrzésekkel elejét
lehetne venni az eseményeknek.
Megfelelő ellenőrzéssel megelőzhető a katasztrófa.
A tüzelőberendezések szakszerű karbantartása és megfelelő
üzemeltetése nemcsak a tüzek megelőzése érdekében nagyon
fontos, hanem a szén-monoxid képződés megelőzése érdekében
is. Szén-monoxid akkor képződik, ha a tüzelőberendezésekben
(kazánok, kályhák stb.) nem ég el tökéletesen a tüzelőanyag
(földgáz, fa, szén stb.) A készülékek nem megfelelő üzemeltetése során veszélyes mértékben felgyűlhet a lakóhelyiségben a szén-monoxid. A szén-monoxid színtelen, szagtalan, íztelen gáz, ezért „csendes gyilkos”-ként is emlegetik. A balesetek
túlnyomó többsége télen történik, amikor a fogyasztók használják a fűtőkészülékeiket, azonban nem gondoskodnak azok
megfelelő üzemállapotáról, és a kellő szellőztetésről.

A szén-monoxid-mérgezés tünetei nagyon hasonlítanak az
inﬂuenza jeleihez. Fejfájás, fáradtság, szapora lélegzetvétel,
émelygés, szédülés. Erősebb mérgezés esetén a bőr színe
élénkpirossá válhat. Amennyiben észleli a tünetek bármelyikét
is, azonnal nyissa ki az ablakokat, ajtókat, menjen szabad
levegőre, és hívjon segítséget!
A gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló kéményeket, valamint a szilárd-és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló kéményeket évente 1 alkalommal
kell felülvizsgáltatni. A tartalék kéményeket is évente 1
alkalommal kell ellenőriztetni.
Nagyon fontos, hogy nem csak a kémények felülvizsgálatát
kell bizonyos időközönként elvégeztetni, hanem a gáz csatlakozó vezetékeket és a felhasználói berendezéseket is műszakilag felül kell vizsgáltatni. A felhasználói berendezéseket 5
évente, szakemberrel kell felülvizsgáltatni. A műszakibiztonsági vizsgálatot csak a felülvizsgálatra jogosult személy
végezheti.
A legfontosabb, hogy mindig gondoskodjunk előre, és
előzzük meg a tragédiákat!
Lehetőség szerint vásároljon szén-monoxid szintet mérő
készüléket. Kereskedelmi forgalomban már elérhető áron
kapható minden nagyobb áruházban.
Rendszeresen ellenőriztesse szakemberekkel az összes gáz-,
olaj-, fatüzelésű háztartási berendezéseit (fűtőtestek,
gáztűzhely, bojler, kazán, csövek tömítése stb.)
Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő-e ezek szigetelése
és szellőzése!
Ügyeljen arra, hogy ne duguljanak el a csövek, és a
kémények!
Egy kis odaﬁgyeléssel megelőzhetőek a tragédiák,
készüljünk fel a fűtési szezonban jelentkező veszélyforrásokra!

