BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W DOMU
Skończyły się gorące dni. Coraz częściej w dzień i w nocy temperatura
powietrza spada znacznie poniżej temperatur „letnich”. Z tego powodu zamykamy
szczelnie drzwi i okna. Może to być powodem nagromadzenia się wewnątrz
mieszkania np. gazu, w przypadku nieszczelnej instalacji. Poniżej przedstawiamy
kilka zasad bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu w okresie jesiennym.
Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.
Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede
wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia
pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej
wymienionymi zasadami:
1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie
technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).
2. Gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego
zabezpieczony przed osobami niepowołanymi.
3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie
technicznym (pojawienie się sadzy lub żółty płomień na palniku to oznaki
wadliwego spalania gazu.
4. Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (nie
wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).
5. Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich
konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.
6. Gotowane ciecze na kuchenkach gazowych również należy kontrolować w celu
uniknięcia wykipień, zgaszenia płomienia (niekontrolowanego wypływu gazu. Po
zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy.
7. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co
najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności
instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych.
Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
8. Zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek, napraw
instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez
uzgodnienia ze Spółdzielnią i rozdzielnią gazu.
9. Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem
gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory
wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są
odbiorniki gazu.

