INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA AWARII NA
TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO W REDAKACH

RODZAJ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ
Powstanie na terenie zakładu pożaru i możliwość zaistnienia stref promieniowania cieplnego
o wartościach stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi.

ZASADY OGÓLNE
Sygnały alarmowe - ustalony sygnał wzywający mieszkańców do ewakuacji to: dźwięk
przerywany trwający 10 s., powtarzany przez 3 minuty, przerwy pomiędzy dźwiękami
wynoszą 25-30 s.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
·unoszący się dym,
·wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych,
należy:
· udać się do domu,
· pozamykać wszystkie drzwi i okna,
· przygotować się do ewentualnej ewakuacji w przypadku usłyszenia
sygnału alarmowego lub komunikatu o konieczności opuszczenia
budynku.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI
Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowując spokój, bezzwłocznie:
· pozamykaj wszystkie okna i wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne
i urządzenia gazowe,
· zabierz dokumenty i ciepłą odzież,
· opuść mieszkanie i udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki,
· otocz szczególną opieką dzieci i osoby starsze.

Dodatkowo:
· wykonuj polecenia osób prowadzących ewakuację.
· przemieść się z miejsca zbiórki do wyznaczonych miejsc tymczasowego
pobytu, wykorzystując udostępniony środek transportu.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK
ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA.

Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów wojewódzkich powiatowych i gminnych
organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno ratowniczych.

Alarmowanie

Siedziba
Komenda Wojewódzka PSP
w Olsztynie

Olsztyn
ul. Niepodległości 16

(089) 522-95-03
522-95-06

Komenda Powiatowa PSP
w Iławie

Iława
ul. Wyszyńskiego 10

998
(089) 644-95-00
644-95-20

Komisariat Policji w Suszu

Susz
ul. Piastowska 9

997
(089) 640-72-63
(055) 278-60-07

Pogotowie Ratunkowe w Iławie

Iława
ul. Wyszyńskiego10

999
(089) 649-29-09

Urząd Gminy i Miasta w Suszu

Susz
ul. Wybickiego 6

(089) 648-63-53

Uwagi

po godz. 16 alarmowanie
odbywa się za
pośrednictwem SKKP PSP
w Iławie

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA AWARII NA
TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO W BRANIEWIE

RODZAJ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ
Powstanie na terenie zakładu pożaru i możliwość zaistnienia stref promieniowania cieplnego
o wartościach stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi.

ZASADY OGÓLNE
Sygnały alarmowe - ustalony sygnał wzywający mieszkańców do ewakuacji to: dźwięk
przerywany trwający 10 s., powtarzany przez 3 minuty, przerwy pomiędzy dźwiękami
wynoszą 25-30 s.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
· unoszący się dym,
· wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych,
należy:
· udać się do domu,
· pozamykać wszystkie drzwi i okna,
· przygotować się do ewentualnej ewakuacji w przypadku usłyszenia
sygnału alarmowego lub komunikatu o konieczności opuszczenia
budynku.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI
Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowując spokój, bezzwłocznie:
· pozamykaj wszystkie okna i wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne
i urządzenia gazowe,
· zabierz dokumenty i ciepłą odzież,
· opuść mieszkanie i udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki,
· otocz szczególną opieką dzieci i osoby starsze.

Dodatkowo:
· wykonuj polecenia osób prowadzących ewakuację.
· przemieść się z miejsca zbiórki do wyznaczonych miejsc tymczasowego
pobytu, wykorzystując udostępniony środek transportu.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK
ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA.

Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów wojewódzkich powiatowych i gminnych
organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno ratowniczych.

Alarmowanie

Siedziba
Komenda Wojewódzka PSP
w Olsztynie

Olsztyn
ul. Niepodległości 16

(089) 522-95-03
522-95-06

Komenda Powiatowa PSP
w Braniewie

Braniewo
Pl. Strażacki 2

998
(055) 243 24 08

Komenda Powiatowa Policji
w Braniewie

Braniewo
ul. Kościuszki 103

997
(055) 244-02-00

Pogotowie Ratunkowe
w Braniewie

Braniewo
ul. M.C. Skłodowskiej 12

999
(089) 623-21-55

Urząd Gminy w Braniewie

Braniewo
ul. Kościuszki 111

Uwagi

po godz. 16
alarmowanie odbywa
(0-89) 622-61-45
się za pośrednictwem
SKKP PSP w Braniewie

