Aprašymas

Priedas Nr./Įsakymo Nr.

UAB „Grinda“ avarinės situacijos ir reagavimas

Avarinė
situacija
1

Galimas poveikis aplinkai
2

Atsakomieji veiksmai
3

Gaisras

Dūmai, degimo produktai, gesinimo
medžiagos, pastato ir daiktų
sunaikinimas ar jų apgadinimas.
Aplinkos užteršimas degimo
produktais ir užterštu vandeniu.

Pranešimas Bendrajam pagalbos centrui,
gaisro gesinimas ir įspėjimas aplinkiniams
apie pavojų.

Degalų,
alyvų
ištekėjimas
iš transporto
priemonių
ar įrenginių

Aplinkos užteršimas naftos produktais

Cheminių
medžiagų
išsiliejimas

Aplinkos užteršimas cheminėmis
medžiagomis

Sustoti, išjungti variklį ir, jei įmanoma,
įspėti kitus eismo dalyvius, pažymėti vietą
avarinio sustojimo ženklu, esant reikalui –
nužymėti naftos produktų išsiliejimo zoną.
Siekti lokalizuoti išsiliejimą ir sumažinti
naftos produktų išsiliejimo galimybes.
Sumažinti gaisro kilimo galimybes,
pasiruošti užsiliepsnojusių medžiagų
gesinimui.
Nukenksminti užterštą gruntą, surinkti ir
priduoti atliekų tvarkytojui.
Imtis priemonių cheminių medžiagų
išsiliejimui sustabdyti arba maksimaliai
sumažinti.
Sumažinti gaisro kilimo galimybes,
pasiruošti užsiliepsnojusių medžiagų
gesinimui.
Įspėti aplinkinius apie galimą pavojų.
Išvėdinti patalpas, nukenksminti užterštą
gruntą, surinkti ir priduoti atliekų
tvarkytojui.
Surinkti tepalus ar chemines medžiagas
nustatytomis priemonėmis (absorbentais,
smėliu ar skudurais), saugoti užterštas
priemones nustatytose pavojingų atliekų
saugojimo talpose, priduoti atliekų
tvarkytojui.

Saugos priemonės
4
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Atsakingas
asmuo
5

Pranešimų schema
6

Pirminės gaisro gesinimo priemonės
- gesintuvai, gaisriniai čiaupai,
nedegus audeklas, vanduo smėlis;
pirmosios medicininės pagalbos
priemonės;
asmeninės saugos priemonės.
Avarinio sustojimo ženklas, „STOP“
juosta; naftos produktų surinkimo
indai,
absorbentai; kitos naftos produktų
lokalizavimo ir surinkimo
priemonės; gesintuvai.

Pirmasis
pastebėjęs
gaisrą

Skambutis tel. 112 į
BPC (Bendrajam
pagalbos centrui)

Transporto
priemonės ar
įrenginio
naudotojas

Skambutis tel. 1355
UAB „Grinda“
informacijos valdymo
skyriui.
Skambutis tiesioginiam
vadovui.

Surinkimo indai, absorbentai, smėlis,
skudurai, kitos tepalų ir cheminių
medžiagų surinkimo priemonės;
pirmosios medicininės pagalbos
priemonės.

Naudotojas
arba asmuo,
susipažinęs su
cheminių
medžiagų
naudojimo
saugumo
reikalavimais

Skambutis tel. 1355
UAB „Grinda“
informacijos valdymo
skyriui.
Skambutis tiesioginiam
vadovui.

Šis dokumentas yra UAB „Grinda” nuosavybė. Bet kuri bendrovės direktoriaus nepatvirtinta šio dokumento kopija yra nekontroliuojama.
Be bendrovės direktoriaus patvirtinimo kopijuoti, koreguoti ar platinti šį dokumentą DRAUDŽIAMA.

