TEAVE OHUTUSABINÕUETEST

Antud teabeleht informeerib AS Propaan Vedelgaasijaama tegevustest ning sellest tulenevatest potentsiaalsetest ohtudest.
Teave peamine eesmärk on anda Teile ettekujutist meie rajatistest, olemasolevatest ohtlikest ainetest, soovitada kuidas saate aidata ennast ning oma
lähedasi hädaolukorra puhul meie territooriumil.

1. Käitise asukoht ja tegevuse lühikirjeldus.
AS Propaan Vedelgaasijaam paikneb Lasnamäel, aadressil
Gaasi tn 8/11. Betooni tn 5
Täpsemalt on meie asukoht esitatud joonisel.
AS Propaan omab .kehtiva tegevusloa ohtliku kemikaali
käitlemiseks.Ettevõtte põhitegevuseks on vedelgaasi hulgi- ja
jaemüük. Vedelgaas saabub vedelgaasijaama
raudteetsisternides või paakautodes. Väljavedu teostatakse
paakautode ja balloonigaasi autodega. Kõik paakautod vastavad
ADR, raudteetsisternid - RID nõuetele. Ettevõtte tegutseb
tööpäevadel, 8 tundi päevas. Meie eesmärgiks on vedelgaasi
tarbijate kiire ja professionaalne teenindamine, tagamaks
ümbritseva keskkonna maksimaalse ohutuse. Täpsemat infot
saab veebilehel: www.propaan.ee , E-posti aadressil:
info@propaan.ee või telefonil: 60 70 821 tehnikapeaspetsilistilt.-

2. Ohutusalased meetmed.
Ettevõtte tegevusala vastab Seveso II direktiivile. Eeskirjadest
tulenevaid kohustusi täidetakse nõuetekohaselt, ohtude
tuvastamiseks oleme koostanud riskianalüüsi. Selleks, et viia
riskid miinimumini, on ettevõttes kehtestatud ohutuse tagamise
süsteem. Hädaolukordades reageerimiseks on olemas
ettevõttesisene hädaolukorra lahendamise plaan.

3. Üldinfo suurõnnetuse ohulaadi kohta.
Juhul kui, vaatamata rakendatud ohutusmeetmete paljususele, leiab aset õnnetus, siis - kõige suurema tõenäosusega, vastavalt tehtud riskianalüüsile ettevõtte territooriumil võivad realiseeruda järgmised stsenaariumid: vedelgaasi leke estakaadil või mahutist; vedelgaasi leke raudtee estakaadil või
mahutist ja selle süttimine; intensiivne tulekahju mahutis, raudtee estakaadil või mujal ettevõtte territooriumil. Nendest kõige ohtlikum on põleva tsisterni
plahvatus, millega kaasneb tulekahju leviku oht, soojuskiirgus, lööklaine ja lendavate kildudega vigastamise oht. Reostused on vähem ohtlikud, sest
mahutid ettevõtte territooriumil on varustatud kaitsevallidega.
Suure avarii korral võib tekkida gaasi - õhu segu, mis lahtise tuleallika olemasolul võib süttida. Seega on oluline õnnetuste korral hoiduda lahtise tule
kasutamisest ka väljaspool AS Propaan territooriumi - gaasiaurud võivad kanduda tuleallikale ja seejärel süttida.
Enamiku võimalikke õnnetuste korral tekkiv ohuala ei ulatu väljapoole ettevõtte territooriumit.
Juhul, kui on tegemist raudteetsisterni plahvatusega, siis keskmiselt ohtliku ohuala raadius moodustab kuni 600 meetrit. Ala piirid on esitatud joonisel.

4. Teavitamine ja informatsiooni allikad.
Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis saate sellest teada, kui kuulete H Ä I R E S I R E E N I.
Reaalse ohu korral lülitakse sireen sisse vahelduva tonaalsusega 60 sekundiks, seejärel välja 30 sekundiks.
Antud tsüklit korratakse ja see kestab kuni esimese päästemeeskonna kohalesaabumiseni-päästetööde alguseni
Suurõnnetusest informeeritkse koheselt HÄIREKESKUST telef 112, Lasnamäe LOV tel645 7700
Edaspidise informatsiooni saamiseks lülitage sisse Eesti Raadio või teler ETV UUDISED ning jälgige sealt saabuvaid HÄIREKESKUSE ohu-ja
infoteavitusi.
Informatsiooni õnnetuse kulgemise kohta vältige Häirekeskuse telefonile 112 helistamist. Helistamisega ummistate eriteenistuse telefoniliine.
OLULINE on teada! Iga kuu esimesel esmaspäeval kella 11:00 – 12:00 vahel on sireeni katsetamine: 1 kord 30 sekundit.

5. Käitumisjuhend.
Allpool esitame käitumisjuhised, mille järgimine on oluline Teie ohutuse tagamiseks.
Kui Teie kuulete meie ettevõttest tulevat häiresignaali, siis:
 Säilitage rahu;
 Ärge kasutage lahtist tuld ohualas - gaasiaurud võivad süttida;
 Kuuldes häiresignaali ja olles ettevõtte lähiümbruses, lahkuge viivitamatult sellest piirkonnast;
 Ohualast väljumisel veenduge, et Teiega kaasasolevad inimesed samuti lahkuksid ohualast;
 Vältige ettevõtte lähiümbrusesse sattumist (olge eemal vähemalt 600 meetrit ettevõttest);
 Kadunud inimestest teavitage HÄIREKESKUST telefonil 112 ning kirjeldage kohta, kus need inimesed võiksid olla;
 Kuulake raadiot või vaadake telessaateid (ERR), internet täeindavate juhiste saamiseks.

Olles suurõnnetuse ohuga ettevõtte, oleme võtnud kasutusele kaitsemeetmete kompleksi, tagamaks võimaliku õnnetuse korral
kiiret ja toimivat reageerimist. Regulaarselt korraldatakse personalile väljaõpet. Tootmistegevust kontrollivad pidevalt selleks
pädevad isikud ja järelevalvet teostavad pädevad riigiasutused. Võimaliku tulekahju kustutamiseks on ettevõttes kasutusel
esmased tulekustutusvahendid ja statsionaarne tulekustutussüsteem.
AS Propaan juhatus.

