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A C E S T E  S I M P L E 

RECOMANDĂRI SUNT 
M E N I T E  S Ă  V Ă 
PREGĂTESCĂ ÎN CAZUL 
APARIŢIEI UNOR  SITUAŢII 
DE URGENȚĂ GENERATE, 
DE CELE MAI MULTE ORI 
DE NEGLIJENŢĂ, PRECUM 
ȘI PENTRU ÎNLĂTURAREA  
ACESTORA. 

SFATURI UTILE PENTRU 
EVITAREA ACCIDENTELOR 

DATORATE MONOXIDULUI DE 
CARBON 

     Tot mai multe persoane au de 
suferit sau chiar îşi pierd viaţa din 
cauza intoxicaţiei cu monoxid de 
carbon. Acesta este un gaz deosebit de 
periculos pentru sănătate fiind lipsit de 
culoare, miros şi gust şi care provine 
din arderea unor combustibili (precum 
gazul natural, motorina, petrolul, 
arderea lemnelor etc). 
     Practic, în cazul intoxicaţiei cu 
monoxid, acest gaz înlocuieşte 
oxigenul din sânge, iar organele care 
funcţionează datorită oxigenului sunt 
puternic afectate. 
     De obicei, monoxidul de carbon 
este eliberat de sursele obişnuite de 
încălzire, precum cele cu lemne, gaz 
sau cărbune, de gazele de eşapament 
ale maşinilor, de gazele emise de 
aparatura casnică, precum aragazurile, 
dar se mai găseşte şi în fumul degajat 
de un material combustibil în flăcări.  

 

 
 

ÎN CAZ DE INUNDAŢII,  
ALUNECĂRI SAU PRĂBUŞIRI 
DE TEREN, CUTREMURE SAU 

ALTE DEZASTRE, APELAŢI 
NUMĂRUL UNIC DE  

URGENŢE : 
1 1 2 ! 

INSPECTORATUL  
PENTRU  

SITUAŢII DE URGENŢĂ 
“Gheorghe Pop de Băseşti“ 

AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ 



trebuie scoase imediat afară, indife-
rent dacă acuză sau nu simptomele 
specifice intoxicaţiei. ! 
 
  Măsuri preventive  
     Înainte de darea lor în funcţiu-
ne, sistemele de încălzire ale lo-
cuinţelor (sobe, centrale pe lem-
ne, pe gaz etc.) trebuie verificate 
de personal specializat şi reparate, 
dacă este cazul. 
     Sistemele de aerisire şi ventila-
ţie, precum şi coşurile  de evacua-
re a fumului şi a gazelor fierbinţi, 
trebuie curăţate şi reparate perio-
dic. Printre semnele care ar trebui 
sa vă dea de gândit şi să vă facă 
să luaţi măsuri, se numără căderea 
cărămizilor şi deconectarea coşu-
lui de la sobă sau de la şemineu, 
dar şi apariţia funinginei, a 
ruginei sau a apei scurse pe şemi-
neu, pe acoperişul sistemului de 
evacuare sau pe instalaţia de în-
călzit. 
     Pentru nu pune în pericol sigu-
ranţa familiei d-vs., vă recoman-
dăm să vă instalaţi detectoare de 
monoxid de carbon care sunt fa-
bricate în conformitate cu stan-
dardele de siguranţă.  

      Simptome înşelătoare  
     De foarte multe ori, persoanele 
intoxicate cu monoxid de carbon 
nu îşi dau seama decât târziu de 
ce li se întâmplă. În funcţie de 
cantitatea de monoxid care ajunge 
în sânge şi de durata expunerii, 
persoanele afectate pot acuza 
dureri de cap sau de stomac şi 
febră, simptome care pot fi 
confundate uşor cu cele ale 
gripei, dar şi oboseală. 
     De asemenea, victima unei 
intoxicaţii cu monoxid poate 
acuza ameţeală, stare de confuzie 
şi somnolenţă, accelerarea 
ritmului cardiac şi a pulsului, 
dureri în piept, slăbirea vederii, 
convulsii şi, în cele din urmă, 
pierderea cunoştinţei, care se 
dovedeşte a fi fatală în cele mai 
multe din cazuri. Prima măsură 
indicată în cazul în care se 
bănuieşte o intoxicaţie cu 
monoxid de carbon este scoaterea 
persoanei afectate în aer liber. 
     Dacă persoana acuză oricare 
dintre simptomele prezentate mai 
sus, se recomandă apelarea 
imediată a unui serviciu medical 
de urgenţă iar în  cazul în care în 
locul afectat de emanarea de gaze 
se află şi alte persoane, acestea 

     Detectoarele de monoxid de 
carbon astfel proiectate şi 
construite, vor emite un semnal 
de alarmă înainte ca nivelul de 
monoxid de carbon să atingă un 
prag periculos pentru viaţa      
d-vs.  
     Detectoarele de monoxid de 
carbon  sun t  e lemen te/
echipamente de protecţie în 
locuinţa d-vs. dar NU 
înlocuiesc utilizarea sigură şi 
întreţinerea corespunzătoare a 
aparatelor/sistemelor care 
produc monoxid de carbon ! 
 

A T E N Ţ I E ,  
Pentru a fi conştienţi şi 

activi în faţa pericolelor, 
nu intraţi în panică la 
producerea acestora ! 


