ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС
КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ В ПОБУТІ
За інформацією Дніпропетровського міського
управління Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській
області під час використання газу у побуті з початку
лютого 2015 року умісті вже сталося 10 випадків
отруєння людей чадним газом, постраждало 26 осіб, з
них 11 дітей, на щастя, ніхто не загинув.
У побуті чадний газ є продуктом неповного згорання палива - вугілля,
газу, бензину. Оскільки він не має ні смаку, ні запаху, ні кольору, не є
подразнюючим та легко змішується з повітрям, а також без перешкод
розповсюджується, він отримав назву «мовчазний вбивця».
Чадний газ (окис вуглецю) відноситься до речовин, які не беруть
участь в обмінних процесах в організмі та впливають на
всі органи, насамперед на головний мозок та серце. Цей
газ легко проникає в кров, де з’єднується з гемоглобіном
та робить його неспроможним до переносу кисню і
таким чином є причиною недостатнього постачання
кисню до тканин та органів. Після отруєння часто
виникають запальні процеси у дихальних шляхах, а у
важких випадках навіть набряк легенів та легенева
кровотеча. Також страждають печінка, нирки, шкірні
покрови, органи слуху та зору.
Чого ж не можна робити у повсякденному житті,
щоб уникнути отруєння чадним
газом ?
1. Знаходитися тривалий час у приміщенні, де
працює газова колонка або котел.
2. Опалювати квартиру за допомогою газової
плити або духовки.
3. Готувати їжу при одночасній роботі всіх 4-5
включених конфорок газової плити.
4. Обігрівати приміщення за допомогою печі, в якій
є щілини.
5. Закривати заслінку печі поки триває процес
горіння.
6. Залишати розтоплену піч без контролю (на ніч).
7. Тривалий час знаходитися в гаражі, якщо включено двигун
автомобіля та зачинено всі вікна та двері.
8. Палити у ліжку (можна заснути не погасивши сигарету, що стане
причиною пожежі та отруєння чадним газом).
9. Відволікатися на інші справи під час приготування їжі.

10.
Виконувати самостійно будь-які роботи з газовими та
вентиляційними системами та пристроями.
Натомість необхідно:
1. Не рідше одного разу на три місяці перевіряти справність
вентиляції в кухні та ванній кімнаті
(наприклад за допомогою листочка паперу
або полум’я свічки).
2. Не рідше одного разу на рік
запрошувати
представника
ПАТ
«Дніпрогаз» для контролю стану газової
колонки та плити.
3. Вимагати від комунальних служб
проводити
профілактичні
огляди
димоходів не рідше двох разів на рік.
4. Регулярно провітрювати квартиру.
При отруєнні чадним газом необхідно:
1. Вивести (винести) отруєну людину з приміщення, насиченого
чадним газом.
2. Перевірити у непритомної людини прохідність дихальних шляхів
(очистити ротову порожнину від виділень, мокроти, блювотних мас).
3. Непритомну людину покласти на бік у безпечній позі, слідкувати,
щоб голова не була закинута.
4. Дати постраждалому кисень (забезпечити доступ свіжого повітря,
відкрити вікно).
5. При відсутності дихання провести штучне дихання.
6. При відсутності ритмічної серцевої діяльності - непрямий масаж
серця.
7. Викликати швидку допомогу.

