
Uważaj na…Informacje, które mogą 
uratować życie!

CICHEGO 
ZABÓJCĘ

Każdego roku mamy do 
czynienia z ponad 1 000 

ofiar. Chroń swoją rodzinę 
przed zatruciem CO!     

>>>    Dowiedz się 
wszystkiego na ten  

temat na str. 4

Maria zmierzyła się z  
cichym zabójcą…  

i może nam opowiedzieć,  
co przeżyła! 

>>>   Czytaj na str. 2-3  

PL



Świetnie, Karim! 
Mamy niedzielę. Dobrze, wezmę 

tylko szybką 
kąpiel.

Tej pięknej niedzieli winowajca czyhał tuż za drzwiami…

Tylko  
kochanie, 
proszę nie 

długo…
Mario, pamiętasz, że moi 
rodzice czekają na nas z 

obiadem…

Mario, pospiesz 
się, spóźnimy 

się!
Mar...

11:20

O NIE!!

11:25

 Maria!

Szybko 
zakręcić 

gaz!
 O, moja droga! Trzeba 
Cię stąd szybko zabrać!

Powietrza!



O NIE!!

Ogromne  
zmęczenie powaliło  

mnie z nóg, a później 
chyba zakręciło mi się  

głowie…

Miała Pani  
szczęście! Zrozumiano!

Wszystkie urządzenia,  
które spalają węgiel, 

drzewo, paliwo lub gaz 
mogą wydzielać CO. 

CO to cichy zabójca…  
Jest niewidoczny i bezwonny.

Uwaga!  
Jeśli odczuwają  

Państwo ból głowy, mdłości  
lub zawroty głowy,  
pomyślcie o CO w  
pomieszczeniu.

Zrobione!  
Państwa urządzenie zostało 
sprawdzone i wyposażone 
w system odprowadzania 

bezpośrednio na zewnątrz.

Płomień  
powinien zawsze być 

zapalony. Żółty płomień 
sygnalizuje niecałkowite  
spalanie gazu. To może 

być niebezpieczne!

kilka dni 
później…

Aby zapewnić 
dobrą wentylację, 

zainstalowałem 
niezamykaną kratkę 

wentylacyjną.

I proszę nie  
zapomnieć! Należy  

zlecać kontrolę kominów,  
aby zapewnić  
dobry ciag.

Zapamiętamy  
Pana wskazówki!  

W grę wchodzi nasze 
bezpieczeństwo!

Tak się bałem,  
że Cię stracę, 
moja kochana…

Zachował się Pan prawidłowo. 
Najpierw należy otworzyć okno. 
Następnie zakręcić gaz. Potem 

trzeba ewakuować ofiarę.

Dlatego zawsze 
trzeba dobrze 
wietrzyć dom!

Dziękuję  
za uratowanie mi życia!  

Ale nie rozumiem… To stało się  
tak szybko…



  Czym jest CO?
CO (tlenek węgla) to gaz, którego nie czuć, nie widać, 
który nie ma smaku i którego nie da się dotknąć. 
Ale jest on niebezpieczny i może być śmiertelnym 
zagrożeniem. Każdego roku, ponad 1 000 osób  
w Belgii pada ofiarą zatrucia CO.
Wszystkie urządzenia grzewcze, wykorzystujące węgiel, 
drewno, olej, benzynę lub gaz, mogą wydzielać CO. 
Dlatego niebezpieczeństwo grozi Państwu także  
w domu.

  Jak można go uniknąć? 
ODPOWIEDNIA WENTYLACJA
   Czy w pomieszczeniu znajduje się urządzanie 
grzewcze lub piec ogrzewający wodę? Jeśli tak, należy  
zainstalować Kratkę wentylacyjną 150 cm2 i uważać,  
aby pomieszczenie było zawsze właściwie 
przewietrzone. 

CZYSZCZENIE KOMINA
   Aby zapewnić dobry ciąg powietrza, należy zlecać 
czyszczenie komina co roku!

DOBRE URZĄDZENIE PODDAWANE 
PRAWIDŁOWEJ KONSERWACJI
   Zbyt stare urządzenia są bardziej energochłonne 
i niekiedy mogą być niebezpieczne! 

   Małe piecyki ogrzewające wodę (5-litrowych) można 
stosować wyłącznie w przypadku umywalki lub zlewu!! 

   Należy wybierać urządzenia grzewcze, 
zapewniające wylot spalonego gazu. 

   Należy regularnie zlecać specjaliście 
przeprowadzenie kontroli urządzeń.

   Jak rozpoznać zagrożenie 
zatruciem CO?
U LUDZI / ZWIERZĄT
  Ból głowy
  Wymioty
  Zmęczenie
  Omdlenie 

W DOMU
   Sadza na ścianach w pobliżu pieca gazowego 
ogrzewającego wodę

   Żółty płomień zamiast niebieskiego
   Nadzwyczajnie podniesiony poziom wilgotności

   Co robić, gdy doszło do 
zatrucia CO?

  Otworzyć drzwi i okna.
  Wyłączyć urządzenie. 
   Czy ofiara jest nieprzytomna? 
Zadzwonić na numer 112.

   Wynieść ofiarę z pomieszczenia, 
jeśli jest ona przytomna

   Centrum przeciw zatruciom : 070 245 245

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe egzemplarze broszury, mogą je Państwo zamówić pocztą elektroniczną pod adresem 
infodoc@ibz.fgov.be lub wysyłając faks na numer 02 557 35 22. Broszura jest również dostępna na stronie internetowej  
www.besafe.be (w zakładce "publikacje").

Boulevard de Waterloo 76 
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

Dyrekcja generalna ds. bezpieczeństwa i prewencji
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