5.
Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa
w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami
Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku wystąpienia na terenie Odazotowni Grodzisk poważnej awarii przemysłowej,
osoba funkcyjna odpowiedzialna w danej chwili za ruch Odazotowni podejmuje niezwłocznie
czynności mające na celu wyeliminowanie zagrożenia tj. odcina dopływ gazu wsadowego do
instalacji, oraz opróżnia z substancji palnych zagrożoną część instalacji technologicznej.
Kierujący akcją ratowniczą ocenia sytuację, po czym w przypadku stwierdzenia konieczności
ewakuacji pracowników włącza stały sygnał dźwiękowy syreny alarmowej, jednocześnie
informuje pracowników o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Sygnał dźwiękowy syreny
alarmowej jest słyszalny zarówno w bezpośrednim otoczeniu Odazotowni, jak również
w miejscowości Snowidowo leżącej częściowo w potencjalnym zasięgu strefy oddziaływania
nadciśnienia fali wybuchu o wartości 0,02 bar/m.
Mając na uwadze znikomą energię nadciśnienia fali wybuchu, która może spowodować
co najwyżej zniszczeniu około 10% szyb w oknach budynków - nie zachodzi bezpośrednie, nagłe
i wynikające z presji czasu ewakuacji zagrożenie, wymagające natychmiastowego
powiadamiania okolicznej ludności. Informacja o zaistniałym zagrożeniu jest przekazywana
jednocześnie bezpośrednim łączem telefonicznym do Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Grodzisku Wielkopolskim.
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.

