ПОБУТОВИЙ ГАЗ: прості заходи безпеки
Переважна більшість населення України користується у побуті газовими приладами: кухонними
плитами, водонагрівачами, котлами тощо. Та далеко не всі дотримуються правил безпечної експлуатації.
Вибухонебезпечна концентрація природного газу (з газової мережі) у повітрі – 5–15% за об’ємом,
для зрідженого (з газових балонів) – усього 2–9%. І для вибуху достатньо однієї іскри.
Природний газ майже вдвічі легший за повітря і при витоку з приладів і газопроводів підіймається,
скупчуючись у верхніх зонах приміщень. Зріджений газ у паровій фазі, навпаки, важчий за повітря в
2,0–2,7 разів, і під час витоку з балона, газопроводу чи ємності він опускається, скупчуючись
на підлозі, у низинах (підвалах, колодязях).
ПРОФІЛАКТИКА ІНЦИДЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРИСТУВАННЯМ ГАЗОМ
Ремонт, заміна, переноси й зміни в конструкції газових приладів мають виконуватися лише фахівцем-газівником.
Димоходи та вентиляційні канали мають систематично перевірятися та очищуватися.
Приміщення, де встановлені газові прилади, не можна використовувати для сну та відпочинку.
Газопроводи заборонено навантажувати, захаращувати, прив’язувати до них мотузки тощо.
У приміщеннях, де працюють газові прилади, тримати відчиненими кватирку, двері та перевірити тягу.

ТЯГА. НАВІЩО ЇЇ ПЕРЕВІРЯТИ
Тяга – це направлений рух продуктів згоряння (газів) з ділянки підвищеного тиску до ділянки пониженого.
Завдяки цьому явищу з приміщення, де працюють газові прилади, виводяться продукти згоряння палива. Якщо
тяги немає, продукти згоряння залишаються у приміщенні та можуть стати причиною тяжкого отруєння та загибелі людей.
Тому тягу потрібно періодично перевіряти.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ТЯГУ
Піднесіть смужку тонкого паперу (заборонено користистуватися джерелами вікритого вогню для перевірки тяги*) до
вентиляційної решітки, тягопреривача у газовій колонці, в ємнісних водонагрівачах або до оглядового отвору
у газопальникових приладах (малометражні котли, печі). Якщо смужка паперу втягується всередину – тяга є, якщо
залишається нерухомою – тяги немає, відхиляється від решітки всередину приміщення – тяга зворотна. У двох останніх
випадках користуватися газовими приладами заборонено. Зверніться до фахівця для усунення проблеми.
*Користуватися відкритим вогнем для перевірки тяги у вентиляційному каналі не можна, оскільки
у вентиляційних каналах можуть накопичуватися легкозаймисті речовини.

ЯК ЗАПОБІГТИ ВИБУХУ ТА ПОЖЕЖІ
Не користуйтеся несправними газовими приладами.
Використовуйте газові прилади за їх прямим призначенням, наприклад, плита не призначена для опалення
приміщення, не сушіть біля газової плити білизну, волосся.
Завжди наглядайте за увімкненими газовими приладами. Навіть виходячи з помешкання ненадовго, вимикайте плиту.
Стежте, щоб рідина, що кипить, не залила вогонь пальника, протяг не загасив полум’я – при затуханні пальника газ
накопичується у приміщенні й створює загрозу вибуху.

ЯКЩО ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ
Не вмикайте світло та будь-які електроприлади, не запалюйте сірники, запальнички, загасіть цигарки.
Негайно перекрийте вентилі на газовому приладді й крани на плиті.
Відчиніть вікна і двері, створивши протяг для провітрювання приміщення.
Викличте аварійну службу газу за номером 104.
Залиште приміщення самі, попередьте сусідів.

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИБУХУ ГАЗУ ТА ПОЖЕЖІ У ПРИМІЩЕННІ
За можливості негайно перекрийте вентилі на газовому приладді й крани подачі газу перед ними.
Терміново повідомте аварійну службу газу за номером 104.
Якщо виникла пожежа, негайно повідомте службу порятунку за номером 101.
Якщо є постраждалі, викличте швидку медичну допомогу за номером 103.

ДОПОМОГА ЛЮДИНІ, ЩО ОТРУЇЛАСЯ ГАЗОМ
СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ: головний біль, запаморочення, біль у грудях, зомління.
ЯК ДОПОМОГТИ: виведіть потерпілого на свіже повітря, розстебніть тісний одяг на грудях, якіщо він заважає вільному
диханню. Покладіть на голову потерпілому холодний компрес або оббризкайте обличчя холодною водою. Дайте
понюхати нашатирний спирт. Напоїть міцним чаєм, кавою.

