Akcja informacyjna „NIE dla czadu”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej rozpoczynają akcję informacyjną „NIE dla czadu”. Podczas dwóch
poprzednich sezonów grzewczych (listopad- marzec) tlenek węgla zabił w
sumie 217 osób, a prawie 4 tys. osób było poszkodowanych. Najtragiczniejszym
miesiącem był luty 2012 r. w którym w wyniku zatrucia czadem zmarły 54
osoby. Wciąż zbyt wiele osób nie wie, czym jest czad i jak ustrzec się przed
zatruciem. A wystarczy odrobina przezorności i sprawny czujnik tlenku węgla.
Wspólna akcja informacyjna MSW i straży pożarnej, która właśnie się rozpoczyna, potrwa
do marca 2013 r., czyli do końca sezonu grzewczego. Akcja ma na celu edukację w
kwestii zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i
urządzeń grzewczych. W przypadku wysokiego stężenia tlenku węgla w powietrzu zgon
może nastąpić już po kilku minutach. Przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa takich jak: niezaklejenie kratek wentylacyjnych, dbanie o dobry stan
techniczny urządzeń znajdujących się w naszych domach, czy zakup i instalacja czujnika
tlenku węgla pozwoli na to, aby nasze domy i mieszkania stały się bezpieczniejsze.
Działania w ramach akcji informacyjnej MSW i PSP:


Ulotka informacyjna

Na początek akcji zostało wydrukowanych 300 tys. ulotek informacyjnych, które są
przesyłane do wojewódzkich, powiatowych i miejskich komend straży pożarnej. Komendy
będą rozpowszechniały ulotki w urzędach, szkołach i parafiach. Każda spółdzielnia
mieszkaniowa, urząd, czy szkoła może też samodzielnie wydrukować ulotkę ze strony
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Straży Pożarnej.
Również Korporacja Kominiarzy Polskich będzie rozpowszechniała ulotkę podczas
przeglądów instalacji kominowych w budynkach mieszkalnych.
Ulotka zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące zatruć tlenkiem węgla m.in. jak
powstaje czad, jakie są pierwsze objawy zatrucia, jak pomóc osobie, która ulegnie
zatruciu tlenkiem węgla oraz wskazówki, co zrobić, aby ustrzec się przed zatruciem
czadem.


Audycje i konkursy na antenie Programu I Polskiego Radia

Dziś rano (24 października br.) akcję informacyjną „NIE dla czadu” na antenie Programu
I Polskiego Radia rozpoczął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg.
Wiesław Leśniakiewicz. Akcja będzie trwała przez 25 kolejnych dni (bez niedziel) i w
czasie jej trwania słuchacze radia otrzymają 250 czujników tlenku węgla ufundowanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Codziennie od poniedziałku do soboty w „Sygnałach dnia” w godzinach 6.00-9.00 będzie
emitowana informacja o akcji „NIE dla czadu” oraz zostanie zadane pytanie z zakresu
profilaktyki. Słuchacze będą wysyłać odpowiedź smsem. Codziennie spośród wszystkich
uczestników konkursu zostanie wylosowanych 10 osób, które w nagrodę otrzymają
czujniki tlenku węgla.


Film edukacyjny „NIE dla czadu”

Ze stron internetowych MSW i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej można
pobrać krotki film edukacyjny przygotowany przez Komendę Miejską PSP w Radomiu.
Film może zostać wykorzystany m.in. podczas lekcji w gimnazjach, czy liceach.


Informator MSW i PSP „NIE dla czadu”

Na rozpoczęcie kolejnego sezonu grzewczego, Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowały informator, w którym każdy
znajdzie podstawowe informacje na temat czadu, a także rady jak ustrzec się przed
zatruciem, jak zabezpieczyć swoje mieszkanie i gdzie szukać pomocy. Informator
dostępny jest na stronie internetowej MSW.


Współpraca z wojewodami, samorządami i lokalnymi parafiami

MSW i straż pożarna poprzez apele będą zwracały się do wojewodów, lokalnych
samorządów, placówek edukacyjnych (np. Uniwersytetów Trzeciego Wieku), a także do
księży z parafii na terenie całego kraju, aby włączyli się do akcji informacyjnej „NIE dla
czadu”. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji będzie możliwe dotarcie do większej ilości
osób.

Informator „Nie dla czadu”, film edukacyjny oraz ulotka są dostępne na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - www.msw.gov.pl oraz
stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl .

Zachęcamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych!

