
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής 
Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Κεφαλλονιάς, ενημερώνει τους πολίτες 
που χρησιμοποιούν ως τρόπο θέρμανσης της οικίας τους τζάκια και ξυλόσομπες, 
για την σωστή και ασφαλή χρήση τους, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και την υγεία τους.  

 ΔιατηρείτεΔιατηρείτε  καθαρήκαθαρή  την περιοχή γύρω από τις εστίες φωτιάς. Μην το-
ποθετείτε διακοσμητικά αντικείμενα, προσανάμματα και άλλα εύφλεκτα 
υλικά γύρω από τις εστίες.  

 Μην χρησιμοποιείτε Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, κηροζίνη, οινόπνευμα και άλλα εύφλεκτα 
υγρά για την ενίσχυση της φλόγας. Υπάρχει κίνδυνος αιφνιδιαστικής ανά-
φλεξης και πυρκαγιάς, ακόμη και έκρηξης.  

 ΧρησιμοποιείτεΧρησιμοποιείτε μόνον ξύλα που προορίζονται για εστίες καύσης και 
ποτέ μην καίτε βαμμένα ή επεξεργασμένα ξύλινα αντικείμενα. Η τοξικότητα τους είναι 
πολύ επικίνδυνη για το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. 

 ΤοποθετήστεΤοποθετήστε τις ξυλόσομπες πάνω σε μεταλλικές βάσεις ώστε οποιαδήποτε πτώση 
αναμμένου κάρβουνου να μην προκαλέσει φλόγα. 

 ΤάπητεςΤάπητες και χαλιά πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τις εστίες.  
 ΑφήνετεΑφήνετε ένα μικρό άνοιγμα σε παράθυρο ή πόρτα ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας 

και να εξέρχονται τυχόν αναθυμιάσεις.  
 ΦροντίστεΦροντίστε  να βάζετε προστατευτικό μπροστά στο τζάκι ακόμη και όταν σιγοκαίει. 
 Μην αφήνετε Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν κοντά στις εστίες. Εκτός από τον κίνδυνο να 

έρθουν σε επαφή με τη φλόγα, επιβαρύνεται το ευαίσθητο αναπνευστικό τους σύστη-
μα. Πάντα στο χώρο που κινούνται παιδιά πρέπει να βρίσκεται και ένας ενήλικας κοντά 
τους.  

 Μην τροφοδοτείτε Μην τροφοδοτείτε την εστία με πολλά ξύλα για να έχετε μεγάλη φωτιά. Υπάρχει κίνδυ-
νος αυξημένου καπνού αλλά και ξαφνικής ανάφλεξης. 

 Μη ρίχνετε Μη ρίχνετε στην εστία περιοδικά, χαρτιά και άλλα έντυπα, καθώς απελευθερώνουν το-
ξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία σας.  

 Να έχετε Να έχετε ένα πυροσβεστήρα εύκαιρο ανά πάσα στιγμή για να αντιμετωπίσετε άμεσα τυ-
χόν αναφλέξεις. Εάν δεν υπάρχει πυροσβεστήρας, χρησιμοποιείστε μία κουβέρτα με την 
οποία θα σκεπάσετε το σημείο ανάφλεξης.  

 Όταν απομακρύνετε Όταν απομακρύνετε τις στάχτες από τις εστίες να χρησιμοποιείτε πάντα ένα μεταλλικό 
φτυάρι και ποτέ μην βάζετε τις στάχτες σε πλαστικό δοχείο ή πλαστικές σακκούλες. Οι 
στάχτες πρέπει να απομακρύνονται από το σπίτι άμεσα.  

 Τα περισσότερα ατυχήματα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κατά τις νυκτερινές ώρες. Φροντίστε να μην 
αφήνετε τις εστίες αναμμένες όταν κοιμάστε.  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ—ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ  

Το άτομο που έχει εκτεθεί σε αναθυμιάσεις, πρέπει να απομακρυνθεί από τον μολυ-
σμένο χώρο ΑΜΕΣΑ. Αν το θύμα δεν αναπνέει πρέπει να εφαρμοστεί τεχνητή αναπνοή. 

 Επιβάλλεται η διακομιδή στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και χορήγηση οξυγόνου.  



Η χρήση μαγκαλιού είναι η χείριστη επιλογή για οικιακή θέρμανση τό-
σο ενεργειακά όσο και από θέμα υγείας. Αν ωστόσο γίνεται χρήση, 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες οδηγίες. 
 
Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στο μαγκάλι είναι το κάρβουνο, δεν 
έχει και την καλύτερη θερμογόνο δύναμη ενώ εκπέμπει επικίνδυνες 
αναθυμιάσεις. 
Με τα δεδομένα των σημερινών κατοικιών, δεν υπάρχουν αεραγωγοί 
(μπουριά) όπως παλιά προκειμένου να φεύγει η κάπνα στην ατμόσφαι-
ρα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν οι αναθυμιάσεις στον εσωτερικό 
οικιακό χώρο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή σας. 
 
1. Τοποθετούμε Τοποθετούμε τα κάρβουνα στο μαγκάλι και τα ανάβουμε  
2. Αφήνουμε Αφήνουμε χαραμάδες από τα παράθυρα περίπου 2-3  

εκατοστά αν είναι συρόμενα. 
3. ΠεριμένουμεΠεριμένουμε να θερμανθεί καλά όλος ο χώρος. 
4. ΣβήνουμεΣβήνουμε τα κάρβουνα και βγάζουμε το μαγκάλι         

σε   εξωτερικό χώρο. 
5. ΑνοίγουμεΑνοίγουμε όλα τα παράθυρα των χώρων στα 2/3 και 

αν δεν τα έχουμε ανοίξει όλα, τότε όσα ανοίγουμε τα 
ανοίγουμε μέχρι τέρμα. Έτσι μόνον θα φύγει από τον 
χώρο πάνω από το 90% των αναθυμιάσεων. 

6. ΠεριμένουμεΠεριμένουμε να περάσουν 2 λεπτά και μετά κλείνουμε 
τα παράθυρα.  

7. ΜπορούμεΜπορούμε  να κοιμηθούμε στο δωμάτιο που υπήρχε το 
μαγκάλι, εφόσον έχει αεριστεί καλά ο χώρος. 

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΓΚΑΛΙΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΓΚΑΛΙ  

Σε καμία 
περίπτωση 

δεν 
ανάβουμε το 

μαγκάλι 
δίπλα μας 

και πάμε για 
ύπνο. 

Σελίδα 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ—ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Σε κάθε θερμική εστία εκτός από τα καυσαέρια, η ατελής καύση των ξύλων και των κάρβου-
νων, απελευθερώνουν το άκρως ΤΟΞΙΚΟ & ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO). 

Το αέριο δηλητήριο είναι ΑΟΣΜΟ – ΑΓΕΥΣΤΟ και ΑΧΡΩΜΟ, ιδιότητες που το καθιστούν α-
κόμη πιο επικίνδυνο, αφού δεν γίνεται αισθητό και αντιληπτό στους θερμαινόμενους χώρους. 

Προκαλεί Συμπτώματα όπως: Πονοκέφαλο, ζάλη, νευρική διαταραχή, υπνηλία, απώλεια 
αισθήσεων, ακόμη και κώμα. Όταν εκτεθεί κάποιος στο Μονοξείδιο του άνθρακα, αποδίδει 
συνήθως αυτά τα συμπτώματα στην ζέστη και όχι στο δηλητηριώδες αέριο. Ελάχιστα μόνο 

γραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, είναι ικανά να επιφέρουν τον ΘΑΝΑΤΟ! 

ΠΡΟΣΟΧΗ 


