
Să ne ferim de… Informaţii care vă pot  
salva viaţa!

UCIGAŞUL 
TĂCUT

În fiecare an numărăm 
peste 1000 de victime. 

Protejaţi-vă familia contra 
intoxicaţiilor cu CO!     

>>>    Găsiţi totul despre 
acest subiect la pag. 4

Maria a avut de-a face  
cu ucigaşul tăcut…  

şi a putut să ne  
povestească  

prin ce a trecut! 

>>>   Citiţi în paginile 2-3

RO



Mai încet, Karim! 
E duminică.

Bine, fug să fac 
o baie.

În acea duminică frumoasă vinovatul aştepta în spatele uşii…

Să nu stai  
mult, te rog,  
draga mea...

Maria, îţi reamintesc că 
părinţii noştri ne aşteaptă 

la masa de prânz...

Maria, 
grăbeşte-te,  

o să întârziem! Mar...
11:20

OOOH!!

11:25

 Maria!

 Oh, draga mea! Te scot 
imediat de aici!

Aer!
Opriţi 
repede 
gazul!



OOOH!!

M-a cuprins o 
oboseală incredibilă, 

apoi cred că am 
ameţit...

Aţi avut noroc!

Aşa că trebuie  
să aerisiţi 

întotdeauna foarte 
bine casa!

Am înţeles. 
Mulţumesc, 

domnule!

Orice aparat care  
arde cu cărbuni, lemn, 

combustibil sau gaz poate 
emite monoxid  

de carbon. 

Monoxidul de carbon este  
un ucigaş tăcut, pentru că nu îl 

simţim. Nu are miros.

Fiţi foarte atenţi!  
Dacă dumneavoastră sau 

cei apropiaţi aveţi deseori 
dureri de cap, greţuri sau 

ameţeli, e posibil să fie 
monoxid de carbon  

în camere.

Gata!  
Boilerul dumneavoastră este 
în bună stare de funcţionare 
şi este echipat cu o evacuare 

directă către exterior.

Flacăra trebuie să  
fie întotdeauna albastră.  

O flacără galbenă semnalează 
o ardere incompletă a gazelor, 

care poate fi foarte  
periculoasă!

câteva 
zile mai 
târziu…

Pentru o bună 
ventilaţie am 

instalat un grilaj 
deschis.

Şi nu uitaţi! Verificaţi 
coşurile pentru a avea 

un tiraj bun.

Nu vom  
uita sfaturile 

dumneavoastră. E vorba 
despre siguranţa  

noastră!

Mi-a fost atât  
de teamă că o să 
te pierd, draga 

mea...

Aţi procedat corect,  
domnule. Mai întâi aţi deschis 

fereastra. Apoi, aţi închis gazele. 
După care aţi evacuat victima.

Vă mulţumesc că m-aţi salvat!  
Dar nu înţeleg... S-a ntâmplat 

atât de repede...



   Ce este monoxidul de carbon?
CO (monoxidul de carbon) este un gaz pe care nu îl 
putem mirosi, vedea, gusta sau simţi la atingere.  
Însă este periculos şi poate chiar provoca moartea.  
În fiecare an, peste 1.000 de persoane din Belgia sunt 
victimele unei intoxicaţii cu CO.
Toate aparatele de încălzire care funcţionează cu 
cărbune, lemn, păcură, petrol sau gaz pot emite  
monoxid de carbon!
Aşadar, pericolul pândeşte şi în casa dumneavoastră.

  Cum îl evităm? 
AERISIRE SUFICIENTĂ
   Există un dispozitiv de încălzire sau un boiler în 
încăpere? În acest caz, instalaţi un grilaj de ventilaţie 
150 cm2 sau asiguraţi-vă că încăperea este 
întotdeauna bine aerisită. 

VERIFICAREA COŞULUI
   Pentru un tiraj bun curăţaţi coşul în fiecare an!

APARATE BUNE, BINE ÎNTREŢINUTE
   Aparatele mai vechi consumă mai mult şi sunt 
uneori periculoase!

   Nu folosiţi un boiler mic cu gaz (5 litri) decât pentru 
un lavabou sau o chiuvetă mică!

   Optaţi pentru un dispozitiv de încălzire prevăzut 
cu o conductă de evacuare a gazelor de combustie.

   Chemaţi în mod regulat un specialist să vă 
verifice aparatele.

   Cum recunoaştem riscurile 
unei intoxicaţii cu CO?
LA OAMENI/ANIMALE
  Dureri de cap
  Stări de vomă
  Oboseală
  Leşin

ACASĂ
   Apariţia funinginii pe pereţi în apropierea unui 
boiler cu gaz

   Flăcări galbene în locul celor albastre
   Umiditate excesiv de ridicată

   Ce să facem în cazul 
intoxicării cu CO?
  Deschideţi uşile şi ferestrele.
  Opriţi aparatul.
  Victima este inconştientă? Sunaţi la 112.
   Scoateţi victima din încăpere dacă persoana 
respectivă este conştientă.

   Centrul de intervenţie în caz de otrăvire : 
070 245 245

Dacă doriţi exemplare suplimentare din broşură, le puteţi comanda prin poştă la adresa HYPERLINK "mailto:infodoc@ibz.fgov.be" 
infodoc@ibz.fgov.be sau prin fax la nr. 02 557 35 22. Broşura este de asemenea disponibilă pe site-ul HYPERLINK  
www.besafe.be (rubrica „publications”).

Boulevard de Waterloo 76 
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

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