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„AKADEMIA BEZPIECZNEGO SENIORA” - JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED „CICHYM ZABÓJCĄ”- CZADEM
Kolejne spotkanie z seniorami w ramach projektu "Akademia Bezpiecznego Seniora" już za nami. Tym razem nasi seniorzy zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
dowiedzieli się jakie zagrożenie niesie tzw. „cichy zabójca”, jakim jest czad. W spotkaniu udział wzięła zaproszona na tę okazję funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach mł. bryg.
Alicja Kaźmierczak, przeprowadzając ciekawe spotkanie w formie warsztatów.
Kolejny raz seniorzy z powiatu chojnickiego, w ramach prowadzonych cyklicznych warsztatów –„Akademia Bezpiecznego Seniora”, tym razem dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
dowiedzieli się jakie zagrożenie niesie tzw. „cichy zabójca”- czad. Ze statystyk wynika, że w ciągu ostatnich sześciu lat skutecznie udało się obniżyć liczbę śmiertelnych ofiar zatrucia czadem,
jednak tego typu zdarzenia wciąż jeszcze mają miejsce. Podczas tego wykładu uczestnicy dowiedzieli się, że bardzo dużej części naszego społeczeństwa brakuje pełnej wiedzy, kiedy tlenek węgla,
potocznie zwany czadem, może wystąpić i jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą ten niewyczuwalny, niewidoczny gaz. Mł. bryg. Alicja Kaźmierczak opowiedziała uczestnikom w jaki sposób
powstaje „cichy zabójca”. Ostrzegała, że do powstania czadu dochodzi w wyniku niepełnego spalania wielu produktów palnych, nie tylko przy instalacji gazowej, ale także przy spalaniu węgla i
drewna, jak również przy korzystaniu z piecyków olejowych. Podczas warsztatów seniorzy dowiedzieli się, iż czad może wystąpić wszędzie, gdzie tylko mamy niedostateczną ilość tlenu, a także
przekazano im ważną informację o tym, że obiekty budowlane w tym budynki jednorodzinne, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela kontroli okresowej, co najmniej raz
w roku. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi przewodów kominowych oraz instalacji gazowej. Słuchacze dowiedzieli się, że niewykonanie obowiązku przez właściciela,
stwarza przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku, ale jest też zagrożone karą grzywny. W związku z odnotowywanymi w całym kraju przypadkami zatrucia czadem,
zachęcała słuchaczy do zamontowania w mieszkaniach czujników tlenku węgla, informując za razem, że podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów
alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. To właśnie, to małe urządzenie podnosi poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz
pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Ponadto podkreśliła konieczność stałego przypominania i uświadamiania jak największej liczby osób o najczęstszych źródłach zagrożeń
pożarowych w naszych mieszkaniach, dzięki czemu społeczeństwo dowiaduje się w jaki sposób trzeba się zabezpieczyć, aby do nich nie dochodziło. Okazuje się, że głównymi przyczynami
powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych jest najczęściej nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych i składowanie materiałów palnych w pobliżu pieców i podobnych urządzeń. Podczas
spotkania asp. sztab. Dariusz Piekarski z chojnickiej komendy wykorzystał okazję i przypomniał seniorom, czym jest i jak działa aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania, dzięki której w porę
mogą zostać powiadomieni o zagrożeniach w rejonie zamieszkania, w tym meteorologicznych lub dotyczących oszustw popełnianych metodą na tzw. wnuczka. Uczestnicy, po doświadczeniach z
oszustami podszywającymi się za policjantów bądź wnuczków, byli bardzo zainteresowani działaniem RSO. Na zakończenie emeryci i renciści nie kryli, że najbardziej ucieszyły ich otrzymane w
prezencie czujniki do wykrywania czadu ufundowane przez Firmę „Szypryt", które mają uchronić ich przed niebezpiecznym działaniem cichego zabójcy. Policjant również rozdał upominki w formie
magnesu na lodówkę z numerami alarmowymi służb ratunkowych. W spotkaniu uczestniczyła bardzo reprezentatywna grupa seniorów, dlatego kolejne tego typu warsztaty edukacyjne zostaną
zorganizowane w drugiej połowie kwietnia.
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