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Заходи безпеки проти отруєння чадним газом 

Щорічно сотні людей вмирають унаслідок випадкового отруєння чадним газом, яке трапляється 
через неправильне користування побутовими приладами або через їх несправність. Дізнайтеся, 

як захистити себе та свою сім'ю. 

Якщо відключили електрику: 
 Використовуйте генератор ЛИШЕ 

зовні приміщення та далеко від 
відкритих вікон і вентиляційних 
отворів. 

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
генератор у приміщенні, в гаражах або 
під наметами для машин. 

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ готувати або 
підігрівати їжу у приміщенні на 
вугляному або газовому грилі.

 

   

Що таке чадний газ? 
Чадний газ — це отруйний газ, який 
неможливо побачити або відчути на запах і 
який може вбити людину за лічені хвилини. 
Чадний газ утворюється при згоранні будь-
якого палива, такого як газ, нафта, керосин, 
дерево або вугілля. 

Чадний газ може накопичуватися так швидко, 
що жертви отруюються, не встигаючи 
отримати допомогу. 

При вдиханні чадний газ: 

 Може викликати незворотне пошкодження 
мозку. 

 Може викликати болі у грудях або серцеві 
напади у людей із хворобою серця. 

Які симптоми отруєння чадним газом? 

 Головний біль 

 Слабкість 

 Головокружіння 
 Запаморочення 
 Втомленість 

 Нудота 

Як запобігти отруєнню чадним газом? 

 Ніколи не паліть вугілля у оселях, тентах, 
автофургонах, автомобілях, вантажівках, 
гаражах або пересувних будинках. 

 Не паліть вугілля у каміні в своїй оселі. 

 Ніколи не використовуйте у приміщенні 
обладнання, що працює на бензині. 

 Ніколи не використовуйте газову піч для 
обігріву оселі, навіть протягом короткого 
часу. 

 Ніколи не залишайте машину працювати 
на холостому ході в гаражі, навіть якщо 
ворота гаража відкриті. 

 Ніколи не спіть у кімнаті з увімкненим 
газовим або керосиновим обігрівачем без 
вентиляції. 

 Подбайте про те, щоб витяжні труби та 
димоходи були справні та не заблоковані. 

 Додатковий захист можуть забезпечити 
сигналізатори чадного газу, але вони не 
повинні заміняти собою інші запобіжні 
заходи. 

Якщо ви маєте підозру, що хтось отруївся 
чадним газом: 

 Негайно перемістіть людину на свіже 
повітря. 

 Відвезіть людину до відділення 
невідкладної допомоги і повідомте 
персонал, що ви підозрюєте отруєння 
чадним газом. 

 

генератор гриль


