Bezpečný domov
Je preventivní a vzdělávací kampaň informující o nebezpečí v podobě
oxidu uhelnatého (CO).
Cílem kampaně je zvýšit povědomí občanů o oxidu uhelnatém, informovat
o tom, jaké nebezpečí pro nás představuje a jak se před ním co nejlépe
chránit.

10 základních kroků
Deset základních kroků k tomu co udělat, aby byla zajištěna požární
bezpečnost ve vaší domácnosti:
1. Instalujte hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého (CO).
Pravidelně je udržujte a kontrolujte jejich provozuschopnost.

Zahájením topné sezóny dochází v české republice ke stovkám otrav
mající společného jmenovatele a tím je oxid uhelnatý (CO). Tyto otravy
s sebou přináší fatální důsledky v podobě několika desítek obětí.

2. Vypracujte požárně evakuační plán, který bude označen alespoň
dvěma alternativními únikovými cestami.
Ujistěte se, že všichni členové domácnosti vědí, jak v případě požáru
postupovat a kudy uniknout.

Údaje ukazují na stále nízké povědomí o hrozbách představovaných tímto
tichým zabijákem.

3. Buďte opatrní při vaření na horkém oleji, používejte termostaticky
kontrolované fritézy spíše než otevřenou pánve.

Proto jako jedni z autorů a iniciátorů této kampaně chceme upozornit na
největší hrozbu přicházející v okamžiku spánku, kdy se záchrana našich
vlastních životů stává nemožná. Týká se příběhů s tragickým koncem, kdy
od určitého okamžiku zcela nevědomě začínáme naslouchat ukolébavce
smrti.

4. Nikdy nenechávejte zapálené svíčky bez dozoru.
5. Ujistěte se, že nedopalky cigaret jsou zmáčknuté a dohořelé než je
zlikvidujete.
6. Nekuřte v posteli.
7. Uchovávejte zápalky a zapalovače mimo dosah dětí.
8. Udržujte oblečení v dostatečné vzdálenosti od elektrických spotřebičů
a palivo spalujících zařízení.
9. Dbejte zvýšené opatrnosti v kuchyni. Požáry vznikající při vaření
a smažení jsou příčinou více než 60% nehod.
10. Věnujte prosím zvláštní pozornost, když jste unavení nebo pod vlivem
alkoholu - k více než polovině úmrtí v důsledku požáru dochází mezi
22:00 - 08:00.

Všechna práva vyhrazena.
VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY NEBO PRO VÍCE INFORMACÍ
volejte naši zákaznickou linku na čísle +420 581 222 262 nebo nás kontaktujte
na našich webových stránkách www.kidde.eu

Akce je realizována za podpory bezpečnostních složek MVČR, HZS ČR,
SDH ČR, ČSTZ, společenstva kominíků, cechu kamnářů, asociací lékařů,
revizních techniků a dalších odborníků.
Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí o existenci nebezpečí oxidu
uhelnatého a ukázat, jak je možné otravám předcházet. Více informací
o tom jak chránit Váš domov, naleznete na našich internetových stránkách
www.kidde.eu.
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Průvodce ABC
správné požární ochrany

Na trhu existuje mnoho různých produktů určených k požární ochraně
staveb, budov a bytů. V souvislosti s nedostatkem řádných informací
týkajících se použitých detekčních technologií a oblasti aplikace jednotlivých typů zařízení se lidé, kteří chtějí správně chránit sebe a své blízké
před ohněm a důsledky, které s sebou nese otrava oxidem uhelnatým,
mohou cítit v rozpacích a mít smíšené pocity, nad rozhodnutím týkajícího
se zajištění a nejlepšího řešení splňujícího tento úkol.
Ideálním řešením by bylo, aby každý objekt, dům, byt a stavba byla
vybavena komplexní řešením v podobě všech základních prvků požární
ochrany (hlásiči požáru, detektory oxidu uhelnatého, domácími hasicími
přístroji, požárními dekami a evakuačně požárními žebříky) umístěnými
na správných místech.
Nutno přiznat, že výběr vhodných bezpečnostních opatření pro nezkušené
osoby může být obtížný úkol a často vyžaduje spoustu času. Někdy je
také nutné počítat se značným finančními výdaji.
Proto Vám nabízíme zajištění komplexní ochrany v souladu s pokyny „ABC
správná požární ochrana", zde se můžete přesvědčit, že si snadno můžete
vybrat to pravé řešení, které bude chránit celý Váš objekt, dům, byt nebo
stavbu, bude snadno implementovatelné a nevystaví Váš finanční rozpočet
žádným dalším zbytečným nákladům.
Ve vašem domě se nachází klíčové oblasti, které je třeba chránit před
ohněm a oxidem uhelnatým (CO) jako je kuchyň, hala, obývací pokoj,
chodba nebo ložnice.
Chcete-li pomoci učinit správné rozhodnutí, je třeba rozdělit požární ochranu
do tří skupin a některému z výše uvedených prostorů přiřadit konkrétní
navržené řešení.
V tomto průvodci nabízíme jednoduchá opatření, díky kterým je možné
chránit Váš domov a Vaši rodinu v následujících stupních ochrany:
A = DOSTATEČNÁ OCHRANA
B = ZVÝŠENÁ OCHRANA
C = OPTIMÁLNÍ OCHRANA
Po přečtení následujícího komentáře a návrhů sami uvidíte, že volba
vhodného způsobu požární ochrany může být ABC jednoduchá.
Prostor kuchyně
Stupeň
ochrany
A
B
C

Hlásič
požáru
v blízkosti
kuchyně*
tepelný
1 hlásič **
tepelný
1 hlásič **

Detektor
CO

Hasicí
přístroj

Požární
deka

1

Hasicí sprej

nebo požární
deka

1

1

1

Evakuační
žebřík

1

* Detektor s funkcí HUSH - Funkce pro přechodné utišení poplachu požárního hlásiče.
** V kombinaci s dalšími hlásiči systému požární ochrany.

DALŠÍ RADY A NÁVRHY:
Nikdy nenechávejte puštěnou troubu nebo sporák delší dobu bez dozoru.

Nikdy neopouštějte zapnutý sporák a vždy se ujistěte, že jste jej
po vaření nezapomněli vypnout.
Nedovolte, aby se nečistoty a mastnoty hromadily na kuchyňské desce
a spotřebičích.
Udržujte Váš sporák vždy v čistotě a dobrém technickém stavu.
Nepoužívejte k vytápění plynové trouby nebo sporáku.
Nezavěšujte utěrky, ručníky nebo jiné hořlavé materiály v blízkosti
sporáku nebo trouby.
Nikdy nenechávejte děti sami v kuchyni bez dozoru.
Obývací pokoj, hala, pokoj pro hosty
Detektor
CO

Stupeň
ochrany

Hlásič
požáru

A
B
C

1*

1

1*

1

Hasicí
přístroj

Požární
deka

Evakuační
žebřík

1

1

1 **

1*

* Doporučujeme v domácnosti instalovat alespoň jeden hlásič požáru na ionizační a jeden na optické technologii.
** Doporučení je určené pro prostory umístěné v prvním nebo druhém patře domu.

DALŠÍ RADY A NÁVRHY:
Nikdy neponechávejte zapálenou cigaretu bez dozoru.
Nevysypávejte horký popel z popelníku - nechejte jej nejprve zchladnout.
Pro detekci CO používejte pouze zařízení s označením ČSN, EN 50291
- takto označená zařízení jsou schválena pro použití v domácnostech.
Neseďte v blízkosti elektrických přímotopů, teplometů, kamen a krbů.
Nepokládejte prodlužovací šňůry a ostatní elektrické kabely pod koberce.
Nepřetěžujte obvody zásuvek elektrické sítě.
Ujistěte se, že jsou vaše elektrické zásuvky vybaveny odpovídající
ochranou proti přetížení.
Neumisťujte elektrické ohřívače do blízkosti nábytku a na místa, kde
mohou být náhodně převrhnuty.
Vypínejte před spaním všechna elektrická zařízení, jejichž provoz není
během noci nutný.
Než odejdete z pokoje, zkontrolujte, zda byly řádně uhašeny všechny
hořící svíčky.
Chodba, mezipatro
Stupeň
ochrany

Hlásič
požáru

A
B
C

2*

Detektor
CO

2 *#
2 *#

1

Hasicí
přístroj

Požární
deka

Evakuační
žebřík

1

1

1

1

* Pro maximální ochranu instalujte ionizační hlásiče požáru (nahoře) a fotoelektrické (dole).
# Verze hlásiče požáru se světlem nouzového osvětlení (například Kidde I9080).

DALŠÍ RADY A NÁVRHY:
Na chodbách a schodištích by neměly být předměty, které by mohly
bránit nebo zdržovat evakuaci.

Ložnice
Stupeň
ochrany

Hlásič
požáru

A
B
C

1

Detektor
CO

1

1

1

1

Hasicí
přístroj

Požární
deka

Evakuační
žebřík
1
1

1*

* Nedoporučujeme umisťovat hasicí přístroje do pokojů malých dětí.

DALŠÍ RADY A NÁVRHY:
Nikdy nekuřte v posteli.
Než půjdete spát, ujistěte se, že nedopalky cigaret a všechny svíčky
jsou zhasnuté.
Vypněte všechna elektrická zařízení, jejichž provoz v noci není nutný.
Před spaním vypněte všechny ohřívače a ohřívací deky. Při použití
těchto zařízení vždy dodržujte doporučení výrobce.
Uzavřete všechny dveře.
Garáž
Stupeň
ochrany
A
B
C

Hlásič
požáru

1

Detektor
CO

tepelný
hlásič **

Hasicí
přístroj

Požární
deka

Hasicí sprej

nebo požární
deka

1

1

1

1

1

Evakuační
žebřík

* Je-li garážové stání součástí rodinného domu.
** V kombinaci s dalšími hlásiči systému požární ochrany.

DALŠÍ RADY A NÁVRHY:
Neskladujte více než 20 litrů benzinu, případně jiného druhu paliva a
zavírejte nádrže vozidel.
Nenechávejte zaparkované vozidlo v garáži s běžícím motorem.
Neskladujte nepotřebné předměty a hořlavé kapaliny. Tyto látky by mohly
způsobit vznik požáru nebo jeho rychlé šíření.
Rozšíření systému požární ochrany
Systém požární ochrany může být také o další prvky rozšířen průběžně
a to zejména, pokud si nemůžete dovolit držet se přímo optimálního řešení.
Umístěním zařízení, která mohou být potenciálním zdrojem (CO) a ohně,
jako je mimo jiné plynový kotel, sporák, kamna, krb, atd. vyžaduje v těchto
prostorách nebo v jejich blízkosti použití dalšího zabezpečení.
Kontrola před nákupem
Při rozhodování o koupi věnujte prosím zvláštní pozornost každému prvku
požární ochrany a to především tomu aby součástí každého výrobku byl
odpovídající manuál uživatele včetně označení výrobku dokumentujícího
příslušná osvědčení potvrzující soulad s požadavky evropských norem
určených pro tato zařízení. V případě hlásiče požáru určeného pro domácnost
se jedná o normu ČSN, EN 14604, u detektorů CO ČSN, EN 50291.
Certifikáty by měly být vydány nezávislými subjekty výzkumných pracovišť.

