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Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa
Każdego roku z powodu zatrucia 

tlenkiem węgla, potocznie zwanego 
czadem, ginie kilkadziesiąt osób. 

RADZI
W JAKI SPOSÓB

NIE STAĆ SIĘ  OFIARĄ 

Bardzo często nie ma to związku 
z powstaniem pożaru, a wynika jedynie 

z niewłaściwej eksploatacji budynku 
i jd j h i i h d ń NIE STAĆ SIĘ  OFIARĄ 

ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA
i znajdujących się w nich urządzeń 

i instalacji grzewczych.



Jeżeli 
korzystacie Państwo 

z urządzeń 
zaprezentowanych poniżej, REAGUJ

Państwa beztroska może 
spowodować wzrost 
zagrożenia zatrucia 

d !!!
p y p j

to bezwzględnie musicie
zadbać o prawidłowe 

odprowadzanie z nich spalin

czadem!!!

odprowadzanie z nich spalin.
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Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Piec kaflowy Kuchenka gazowa Gazowy przepływowy ogrzewacz wody Ogrzewacz gazowy



Aby nie doprowadzić 
do powstania tlenku węgla

REAGUJ

do powstania tlenku węgla 
należy bezwzględnie 

przestrzegać następujących REAGUJ

UNIKAJ
Rozważyć zakup urządzeń 

zasad:

UNIKAJUNIKAJ
y p ą

sygnalizujących obecność czadu. UNIKAJ

PRZEWIDUJ

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Systematycznie czyścić oraz

Nie zaklejać oraz nie zasłaniać 
kratek wentylacyjnych.

Często wietrzyć pomieszczenieSystematycznie czyścić oraz 
przeprowadzać kontrole techniczne 
szczelności przewodów kominowych. 

Często wietrzyć pomieszczenie,
w którym odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki).Pamiętać o zamontowaniu kratek 

wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych.



Telefony alarmowe

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja 

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla.

1. Należy przerwać kontakt osoby zatrutej z tlenkiem węgla. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.
2. Wezwać służby ratownicze.
3. Jeżeli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha należy jak najszybciej przystąpić do resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie 
oraz zdrowie i życie naszych najbliższych. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.Pamiętajmy!

Stężenie
CO 

w powietrzu
Objawy zatrucia

0,01%-0,02% Lekki ból głowy

0,04% Silny ból głowy

0,08%
Zawroty głowy,
wymioty,
Śpiączka po 2 
godzinach wdychania

0,16%
Silny ból głowy, 
wymioty po 20 min.
Zgon po 2 godzinach

0,32%
Intensywny ból głowy 
po 5-10 min.
Zgon po 30 min.

0,64%
Ból głowy po 1-2 min.
Zgon w niecałe 20 
min.

1,28%
Utrata przytomności 
po 2-3 min.
Zgon po ok. 3 min.
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112 Z telefonu komórkowego


