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PAGRINDINĖS SAUGAUS NAUDOJIMOSI DUJINIAIS PRIETAISAIS 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prieš naudodamiesi dujiniu prietaisu išvėdinkite patalpą, prieš jungdami dujinės 

viryklės orkaitę palaikykite ją atidarytą porą minučių. 

2. Patikrinkite, ar visi dujinio prietaiso čiaupai užsukti ir tik tada atsukite dujotiekio čiaupą 

esantį prieš prietaisą. 

3. Norėdami uždegti degiklį, vadovaukitės taisykle, kad ugnis (kibirkštis) turi „laukti“ 

dujų, o ne atvirkščiai, todėl pirmiausia prineškite prie degiklio liepsną, o tada atsukite čiaupą 

pasukdami degiklio rankenėlę. 

4. Užgesinant paskutinį degiklį, pirmiausia reikia užsukti čiaupą esantį prieš dujinį 

prietaisą, o liepsnai degiklyje užgesus, užsukti degiklio čiaupą. 

5. Netikėtai nutrūkus dujų tekėjimui į degiklį, nedelsdami užsukite čiaupą esantį prieš 

dujinį prietaisą. 

6. Visi dujas deginantys įrenginiai, į kuriuos tiekiama elektros energija, turi būti įžeminti. 

 

II. NAUDOJANTIS DUJINIAIS PRIETAISAIS DRAUDŽIAMA 

 

7. Palikti veikiančią dujinę viryklę be priežiūros. 

8. Naudoti dujinę viryklę patalpoms šildyti. 

9. Džiovinti skalbinius virš dujinės viryklės. 

10. Palikti nešvarius dujinės viryklės degiklius. 

11. Statyti indus tiesiai ant dujinės viryklės degiklių. 

12. Užgesinti degiklio liepsną užpučiant ugnį. 

13. Laikyti prie dujinių prietaisų degiąsias medžiagas. 

14. Užklijuoti, užkišti ar užstatyti daiktais vėdinimo kanalų angas. 

15. Naudotis techniškai netvarkingais dujiniais prietaisais. 

16. Savarankiškai remontuoti, ardyti dujinius prietaisus ar keisti juos kitais. 

17. Naudotis dujiniais prietaisais, jeigu jaučiamas dujų kvapas. 

18. Ieškoti dujų nutekėjimo atvira ugnimi. 

19. Leisti naudotis dujiniais prietaisais vaikams arba neapmokytiems asmenims. 
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20. Miegoti patalpose, kuriose yra įrengti dujiniai prietaisai. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Visi asmenys, kurie naudojasi buitiniais dujiniais prietaisais, turi būti instruktuoti. 

22. Esant dujų nuotėkiui (užuodžiamas specifinis dujų kvapas), susidaro gamtinių dujų ir 

oro mišinys, kuris gali sprogti dėl atsiradusios kibirkšties (paspaudus elektros skambutį, įjungiant ar 

išjungiant elektros jungiklį ir pan.), įnešus atvirą liepsną arba rūkant. Pajutus patalpoje dujų kvapą, 

būtina: 

22.1. nedelsiant užsukti dujų čiaupą esantį prieš dujų prietaisą ir prietaiso čiaupą; 

22.2. atidaryti langus, duris ir sukėlus skersvėjį, vėdinti patalpas; 

22.3. neleisti į patalpą žmonių; 

22.4. nedegti degtukų, nerūkyti; 

22.5. nejunginėti elektros jungiklių ir elektros prietaisų; 

22.6. nesinaudoti dujiniu prietaisu (net jeigu dujų kvapo jau nesijaučia), toliau vėdinti 

patalpas, informuoti pastato administratorių, kuris iškvies dujinių prietaisų remonto meistrą; 

22.7. jeigu dujų kvapas ir toliau jaučiamas, skubiai kviesti visą parą dirbančią dujų avarinę 

tarnybą telefonais: 04 – „TEO LT“ tinkle, arba (8 37)  40 12 04. 

23. Žmogus būdamas patalpoje, kurioje nuteka dujos, neapsinuodys, bet gali uždusti dėl 

deguonies trūkumo. Apsinuodyti galima smalkėmis, kai dujos nevisiškai sudega. Tokiu atveju 

susidaro labai nuodingo anglies viendeginio (smalkių). Net ir trumpai kvėpuoti oru, kuriame yra 

smalkių pavojinga gyvybei. Dujos nevisiškai sudega kai yra blogai sureguliuoti arba nešvarūs 

degikliai.  

24. Apsinuodijimo dujų degimo produktais (smalkėmis) požymiai: 

24.1. galvos svaigimas ir pykinimas; 

24.2. ūžimas ausyse; 

24.3. mieguistumas, šalkrėtys. 

25. Pagalba apsinuodijusiam žmogui: 

25.1. išnešti žmogų į gryną orą; 

25.2. atlaisvinti veržiančius drabužius; 

25.3. užkloti, neleisti užmigti; 

25.4. duoti gerti karšto gėrimo; 

25.5. kviesti greitąją pagalbą. 

 

_______________________________________ 


