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„DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW”
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu realizując program policji zachodniopomorskiej
„Bezpieczny senior”, oprócz prowadzonych własnych prelekcji, zapraszają do wspólnych działań inne
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w powiecie. Wczoraj do współpracy zaprosili strażaków z
aktualnym na tę chwilę tematem „Tlenek węgla- cichy zabójca”.
Zarówno przed sezonem i w czasie trwania sezonu grzewczego, policjanci z wałeckiej jednostki, w trosce o swoich seniorów
do współpracy zapraszają strażaków z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. W ramach wspólnych działań przedstawiają
różne tematy związane z bezpieczeństwem.
Jak zwykle o tej porze prezentują seniorom temat „Cichego zabójcy”. Co roku w wyniku zatrucia czadem umierają ludzie.
Tym razem prelekcji wysłuchały osoby korzystające z Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się na ulicy Kościuszki w
Wałczu.
Zanim uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji o tym, jak działa niebezpieczny czad, usłyszeli życzenia od mundurowych z
okazji zbliżającego się Dnia Seniora. Z tej okazji policjanci gratulowali seniorom czujności i ostrożności przed oszustami
albowiem wśród osób, które brały udział w spotkaniach z funkcjonariuszami nie ma pokrzywdzonego seniora, w wyniku
przestępstwa oszustwa.
Zaprzyjaźnieni seniorzy otrzymali kalendarze na 2019 rok oraz czekoladowe serca. Przedstawiciel straży, wyjaśniał jak
uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla, jak pomóc osobie, która ma objawy świadczące o zatruciu.
Strażak tłumaczył, że najczęstszą przyczyną tragedii są nie tylko: zły stan instalacji grzewczej, przewody kominowe ale
przede wszystkim zachowania użytkowników. W szczególności maskowanie otworów wentylacyjnych na zimę. Na koniec był
czas na nurtujące seniorów pytania.
JAK ZAPOBIEC ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA?
1. Aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom, najlepiej zainstalować detektory tlenku węgla. Detektory czadu sygnalizują
obecność tlenku węgla jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów.
2. Przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza.
3. Użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta.
4. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o
wiele bardziej szczelne i mogą pogarszać wentylację.
5. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej.
6. Często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe).
7. Nie bagatelizować objawów: duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji
należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
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