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Kde získat více informací

Dále můžete kontaktovat

 

Jak se chovat při havárii

 

    

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
T 595 622 222
E posta@msk.cz

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
T 950 739 242
E podatelna@hzsmsk.cz

Městský úřad Bohumín
T 596 092 111
E info@mubo.cz

BOCHEMIE a.s.
T 596 091 111
E bochemie@bochemie.cz

přečti pamatuj uschovej využij

 

 

 

Nepřibližujte se
místu havárie

Schovejte se,
budova vás ochrání

Zavřete okna 
a vypněte klimatizaci

Nezdržujte se 
v blízkosti oken

Vypněte všechny zdroje
iniciace a nekuřte

Nos a ústa chraňte
navlhčenou rouškou

Omezte
telefonování

V autě vypněte ventilaci
a odjeďte

Zapněte si rozhlas
a televizi

Při evakuaci dbejte pokynů
zasahujících složek
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Informace o společnosti

O ukončení ohrožení budete
informováni stejným způsobem.  

Kolísavým tónem sirényÚnik jedovaté látky

mobilními vyhlašovacími
prostředky na vozidlech
hasičů a policistů

příslušníky složek
integrovaného záchranného
systému

Sídlo a adresa

Identifikační číslo 

Co vás ohrožuje Jak budete varováni

Zkapalněný chlor - žlutozelená kapalina s charakteristic-
kým štiplavým zápachem, klasifikovaná jako žíravá, 
toxická a nebezpečná pro životní prostředí. Při havárii 
může dojít k úniku tohoto dráždivého a toxického plynu.

Plyn (výpary) toxického chloru se při havarijním úniku
mohou, v závislosti na množství a závažnosti případné
havárie, šířit vzduchem ve směru větru. Při vdechování
může ohrozit vaše dýchací cesty a může tak dojít
k poškození plic. V uzavřených budovách je jeho
množství vždy nižší.

Obyvatelstvo ukryté v budovách nebude ohroženo
toxickými účinky chlóru za předpokladu, že dodrží
zásady uvedené v části „Jak se chovat při havárii“.

BOCHEMIE a.s. je specializovaná chemická společnost,
která vyrábí širokou škálu moderních chemických
materiálů a přípravků. Produkty, které nabízí, jsou
využívány v různých průmyslových odvětvích
a procesech, jako např. uchování energie, ochrana
dřeva, povrchové úpravy oceli a slitin nebo inteligentní
textilie. Surovinou, podstatnou z pohledu prevence
závažných havárií, je chlor, který je do Bochemie a.s.
dopravován v železničních cisternách. Ten je skladován
v zásobnících jako zkapalněný plyn a do navazujících
výroben je přepravován potrubními rozvody.

Společnost BOCHEMIE a.s. zpracovává nebezpečné
chemické látky.
Seznam nebezpečných látek je uložen u krajského
úřadu, kde do něj lze nahlížet. Další informace
o možných rizicích havárie, opatřeních k jejich zvládání
a o provedených kontrolách jsou také uloženy
na krajském úřadě. Některé informace jsou rovněž
přístupné na internetových adresách uvedených dále.

Tento leták obsahuje informace
o možném nebezpečí a doporučuje,
jak se chovat v případě havárie
v okolí areálu Bochemie a.s.
Informace v něm obsažené mohou
být důležité pro ochranu vašeho
zdraví i zdraví vašich blízkých.


