Druga edycja kampanii MSWiA
„Czad i ogień. Obudź czujność!”
W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017
roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im.
Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania
zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i
ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.
– Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar czadu i ognia był jak najmniejsza.
Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, stąd nasza kampania i dzisiejsze spotkanie –
powiedział szef MSWiA. Tegoroczna akcja to już druga edycja kampanii społecznej
MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy
na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.
Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak
prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić. Tę wiedzę, podczas
spotkania w raszyńskiej szkole, przekazał uczniom i seniorom gen. brygadier
Leszek Suski, komendant główny PSP, który zwrócił uwagę m.in. na przyczyny
powstawania czadu.
Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów
zaczadzenia jest ból głowy. Sam czad jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego
działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia,
że utrudniony zostaje transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z
powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać
zagrożenie czadem, potrzebujemy specjalnych czujników – takie właśnie
urządzenia wręczył raszyńskim seniorom minister Mariusz Błaszczak. Uczniowie
szkoły otrzymali też odblaski i gry planszowe „Zostań policjantem” oraz „Zostań
strażakiem”.
Szef MSWiA powiedział, że liczy na to, aby podczas startu kolejnej edycji
kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”, można było powiedzieć, że dzięki niej
liczba ofiar czadu zmniejszyła się. – Mam też nadzieję, że dzieci, które dziś
uczestniczyły w lekcji dotyczącej zagrożeń i możliwości im przeciwdziałania,
nauczyły się, jak należy reagować. Liczę też, że seniorzy wyjdą z naszego

spotkania z poczuciem tego, że nie wolno bagatelizować żadnego zagrożenia –
powiedział minister Mariusz Błaszczak.
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