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Шановні споживачі природного та зрідженого газу!

Газ зігріває сьогодні кожен дім, кожну оселю, його використовують для приготування
їжі.
Газ – це швидко, вигідно, зручно, але й небезпечно!
При недбалому його використанні він може бути не тільки помічником: внаслідок
порушення правил безпеки при користуванні газовими приладами страждають люди,
завдаються значні матеріальні збитки!
Незважаючи на вжиття заходів по запобіганню травматизму при користуванні
населенням газом в побуті, протягом 2010-2011років в Житомирській області внаслідок
грубих порушень правил безпеки виникло ряд аварій з трагічними наслідками.

До основних причин цих нещасних випадків належать:
•
необізнаність абонентів, невиконання ними правил безпечного користування газом
в побуті;
•
відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах;
•
порушення правил користування балонами зі скрапленим газом;
•
самовільна газифікація та втручання абонентів в систему газопостачання.
Тому, для запобігання нещасних випадків дотримуйтесь таких правил:
•
перед застосуванням газових приладів переконайтесь у відсутності запаху газу,
відкрийте кватирку і звільніть щілину у нижній частині дверей кухні для притоку повітря;
•
під час експлуатації газової плити стежте за вентиляцією кухні, не закривайте
решітки вентиляційних каналів;
•
перед запалюванням пальників духовки потрібно її провітрити, відкривши і
закривши дверцята три - п’ять разів;
•
не використовуйте газові плити для обігріву приміщень – це може призвести до
отруєння чадним газом;
•
не встановлюйте на конфорки плити посуд з широким дном. Щоб попередити
отруєння чадним газом, користуйтесь конфоркою з високими ребрами;
•
перед користуванням газовими водонагрівачами та опалювальними приладами слід
обов’язково, впевнившись у відсутності запаху газу в приміщенні та відкривши кватирку,
при закритому крані на газопроводі перевірити тягу під ковпаком колонки або оглядовим
вікном котла полум’ям сірника: полум’я відхиляється в бік від приладу – тяга зворотна,
полум’я не відхиляється – тяги немає, полум’я втягується в димар – тяга нормальна;
•
при зворотній тязі в димарі або її відсутності користуватися газовими приладами
категорично забороняється, бо це може призвести до отруєння продуктами згорання
газу;
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•
перевіряйте тягу у вентиляційному каналі за допомогою смужки паперу.
Забороняється перевіряти тягу вентканалів запаленим сірником;
•
регулярно слідкуйте за справністю і очищенням димових та вентиляційних каналів;
•
забороняється включати в роботу проточні і ємкісні водонагрівачі при несправній
автоматиці безпеки;
•
якщо при відсутності води пальник водонагрівача продовжує горіти, необхідно
терміново перекрити подачу газу та повідомити ремонтну службу газового господарства;
•
не залишайте без нагляду газові пальники. При раптовому затуханні полум’я
терміново закрийте всі крани, ретельно провітріть приміщення;
•
після користування газом не забувайте закривати крани на газових приладах та на
газопроводі перед ним;
•
допускати до користування газом дітей дошкільного віку, а також осіб з хворою
психікою і тих хто скаржиться на втрату пам’яті, людей в нетверезому стані та осіб, що
не пройшли інструктаж, категорично забороняється;
•
не пов’язуйте до газопроводів мотузки, не сушіть білизну та волосся над полум’ям
пальників газових плит;
•
не займайтесь самовільним ремонтом та зміною конструкції газового устаткування
(плит, котлів, колонок, обігрівачів тощо);
•
суворо забороняється самовільно проводити встановлення, заміну та перестановку
газових приладів – ці роботи повинні виконувати працівники газового господарства або
спеціалізована організація, що має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду на виконання
газонебезпечних робіт.
Знайте, що при найменшій нещільності у з’єднаннях приміщення за ніч буде загазоване до
вибухонебезпечної концентрації, а вранці від найменшої іскри може статись вибух
великої руйнівної сили.
Тому, відчувши запах газу, викличте аварійну службу за телефоном 104, не вмикайте
електричні прилади, перекрийте всі крани на газопроводі та провітрюйте приміщення.
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