5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia
awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.
Mając na uwadze fakty, iż:
- przedstawione w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym dla Podziemnego Magazynu Gazu
Bonikowo scenariusze zagrożenia w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej mają maksymalny zasięg
287 m (10 % dolnej granicy wybuchowości),
- zasięgi zagrożeń dla pozostałych parametrów są znacznie mniejsze i sięgają kilkudziesięciu metrów,
- najbliższe w stosunku do instalacji PMG Bonikowo zabudowania znajdują się w odległości około 2.800 m
w kierunku południowo – wschodnim (wieś Szczodrowo) nie zachodzi bezpośrednie, nagłe i wynikające
z presji czasu ewakuacji zagrożenie, wymagające natychmiastowego powiadamiania okolicznej ludności.
W przypadku wystąpienia na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo poważnej awarii
przemysłowej najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie w danej chwili na terenie PMG (Kierownik,
Z-ca Kierownika, Kierownik / Mistrz zmiany) po przełączeniu instalacji w tryb awaryjny, ogłasza alarm
wewnętrzny przy pomocy wszelkich środków dostępnych na PMG Bonikowo (tj. radiotelefon, telefon,
głos), a następnie przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla
Zakładów Dużego Ryzyka dot. reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb.
Sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:
Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:
Znajdując się w terenie otwartym:
 nie zbliżać się do terenu zakładu,


określić kierunek, z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku
prostopadłym do wiejącego wiatru,



powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane,
niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,



wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),



nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.




Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:
wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe,
wygasić otwarty ogień,



zamknąć okna, drzwi,



wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,



słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,



czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących
ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:
 nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,


oddalić się od terenu zakładu,



słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób
kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu następuje w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby
uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.

