DAJ SOBIE SZANSĘ
NA DRODZE

NUMERY ALARMOWE
OGÓLNY NUMER ALARMOWY:

112

Zmrok zapada tuż po godzinie 16.00, w momencie
wzmożonego ruchu na ulicach. Wszyscy chcemy
bezpiecznie wrócić do domów. Dlatego tak ważne jest,
aby idąc wzdłuż drogi lub jadąc rowerem, być dobrze
widocznym dla kierowców.

policja: 997

PROSTYMI ŚRODKAMI

straż pożarna: 998
pogotowie ratunkowe: 999

MOŻEMY ZNACZNIE POPRAWIĆ
SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.
WYSTARCZY WYPOSAŻYĆ SIĘ
W ELEMENTY ODBLASKOWE.
Pieszy czy rowerzysta, który nie ma elementów
odblaskowych, przy słabej aurze jest widoczny
z odległości 20 metrów. Wyposażony w odblaski
dostrzegany jest z odległości od 150 metrów do nawet
300 metrów.
Odblaskowe elementy możemy kupić w sklepie
lub otrzymać za darmo w Urzędzie Miasta i Gminy
w Niepołomicach.

Komisariat Policji
plac Zwycięstwa 8, Niepołomice, tel. 12 281 41 11
Straż Miejska
plac Zwycięstwa 8, Niepołomice, tel. 12 281 02 04

Dzwoniąc na numer alarmowy, pamiętajmy, by:
•

krótko opisać zdarzenie lub sytuację,

•

wskazać miejsce przebywania lub adres miejsca,
w którym miało miejsce zdarzenia,

•

podać swoje imię i nazwisko,

•

być przygotowanym na dodatkowe pytania,

•

wykonywać polecenia operatora,

•

nie rozłączać się do wyraźnego polecenia,

•

ponownie zadzwonić na 112 i powiadomić
operatora, jeśli sytuacja się nagle zmieni,

•

starać się, żeby numer telefonu, z którego
dzwoniłeś z zawiadomieniem nie był zajęty,
w razie gdyby operator linii ratunkowej
oddzwaniał, by coś przekazać lub zweryfikować
dane.
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Czyste powietrze
Ochrona przed czadem
Bezpiecznie na drodze

CZYSTE OGRZEWANIE JEST
DLA CIEBIE

SZANOWNI PAŃSTWO!
Wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa.
Ale jak o nie zadbać? Oprócz wysiłków instytucji
czy służb ratowniczych, sami dołóżmy wszelkich starań,
aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje dobro! Chcemy
zachęcić Państwa do aktywnego dbania o bezpieczeństwo
w okresie jesienno-zimowym, czyli w czasie sezonu
grzewczego i długich wieczorów.
Na co zwracamy szczególną uwagę?
Na noszenie odblasków, kiedy poruszamy się na zewnątrz
po zmroku - kierowcy pojazdów widzą nas znacznie później
niż my ich.
Na palenie w piecach, które prowadzone niewłaściwie,
może generować dym i duże ilości pyłów, które wdychamy.
A to pociąga za sobą kłopoty zdrowotne…

Sezon grzewczy to okres zwiększonej emisji spalin
do atmosfery. Część domów w gminie Niepołomice
wyposażona jest w ekologiczne kotły gazowe,
ale 52,5 % gospodarstw ogrzewana jest
węglemi drzewem, które w procesie spalania
wytwarzają i wypuszczają przez komin duże ilości
pyłów PM10 i PM2,5. Są to substancje nie tylko
powodujące smog, ale także znaczne szkody
w naszych organizmach. Oddychając wchłaniamy pył
do płuc, a drobne cząsteczki przedostają
się do krwiobiegu. Powodują nie tylko zaostrzenie
objawów chorób przewlekłych, ale także zapadanie
na liczne schorzenia układu oddechowego i krążenia.
Dlatego tak wiele się o tym mówi i dlatego też należy
działać. Gmina Niepołomice wprowadziła stałe
monitorowanie zanieczyszczenia powietrza i stara
się pozyskać środki na wymianę kotłów węglowych
na gazowe.
Zwracamy się także do Państwa – Mieszkańców,
by w piecu nie spalać śmieci, a także palić wysokiej
jakości paliwem, z którego toksycznych spalin
jest mniej. Podpowiadamy też, w jaki sposób rozpalać
i dokładać do pieców, aby ograniczyć dymienie.

Tlenek węgla jest gazem trującym, bezbarwnym,
bezwonnym i lżejszym od powietrza.
Łatwo i niezauważenie się rozprzestrzenia.
Nikt nie jest w stanie wyczuć czadu, a może
się on pojawić wszędzie tam, gdzie zachodzi
proces spalania. Dlatego tak istotne jest,
by w domach, w których pali się węglem,
drzewem, czy gazem pamiętać o wietrzeniu
pomieszczeń lub nawet zapewnianiu stałej
mikrowentylacji, a także montowanie urządzeń,
które sygnalizują obecność tlenku węgla
w powietrzu.
Dlaczego? Ponieważ kiedy czad dostanie
się do płuc, szybko wiąże się z hemoglobiną
i uniemożliwia jej przenoszenie tlenu
do organizmu. Prowadzi to do zaburzenia
procesu oddychania, a w efekcie
do niedotlenienia. Zatrucie tlenkiem węgla
może być śmiertelne.

Na zapobieganie zatruciom czadem. Co roku dochodzi
do groźnych wypadków. Czad jest niebezpieczny, ale są
łatwe sposoby, które mogą uratować nasze zdrowie i życie.
W ulotce tematy krótko sygnalizujemy. Do szerszych
opracowań zapraszamy na łamy Gazety Niepołomickiej
oraz portalu e-Niepołomice. W razie jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta
i Gminy w Niepołomicach, Stażami Pożarnymi, Strażą
Miejską i Policją.

CZAD - CICHY ZABÓJCA

NAJGORZEJ
palić od dołu
dokładając
wiadrami

LEPIEJ

palić od dołu
dokładając
małymi porcjami

LEPIEJ

palić sposobem
kroczącym czyli
dokładając
od boku

NAJLEPIEJ
palić od góry,
większą ilość
bez dokładania

Jesteśmy tu dla Was!

CZYSTEOGRZEWANIE.PL

Dlatego warto kupić czujnik czadu, najlepiej
atestowy i zainstalować w domu – koło
paleniska, ale także w sypialni lub miejscu
w którym śpimy. Kiedy poziom czadu
się podniesie, czujnik powiadomi nas o tym
sygnałem dźwiękowym i będziemy mieli szansę
na podjęcie odpowiednich działań – wietrzenie
pomieszczeń i powiadomienie straży pożarnej.

