… (Název organizace) …

Plán ochrany při ohrožení amoniakem
Název organizace

Kontaktní údaje:
jméno kontaktní osoby ..........
spojení na kontaktní osobu ............

Sídlo

Ohrožující faktor
Objekt je ohrožen účinky toxického amoniaku, který může uniknout při závažné
havárií v areálu provozovatele … (název provozovatele) …
Amoniak je toxický plyn s charakteristickým štiplavým zápachem. Páry silně dráždí oči a
dýchací cesty. Projevem intoxikace je pálení nosní sliznice až pocit dušení provázený
silnými záchvaty kašle, slzení a pálení oči, závratě či bolesti žaludku.
Způsob varování a odvolání opatření
 Sirénami signálem „Všeobecná výstraha“ - kolísavý tón sirény po dobu 140 sek.
+ verbální informace o žádoucím chování.
 Telefonátem z krajského operačního a informačního střediska IZS.
Činnost po varování
 Zabezpečit ochranu osob v budově, pokud možno na odvrácené straně od směru
úniku ve vyšších patrech (viz Schéma).
 Uzavřít okna a dveře, vypnout ventilaci.
 Nezdržovat se ve sklepních prostorech.
 Bez pokynu neopouštět budovu.
 Dbát pokynů hasičů, policistů a záchranářů.
 V případě dýchacích potíží použít improvizované prostředky k ochraně dýchacích
cest.
 V případě zdravotních potíží volat tísňovou linku 155.
Zásady improvizované ochrany
 Připravit si prostředky k improvizované ochraně dýchacích cest a očí; tj. vhodná
tkanina (např. plena, kapesník) k ochraně dýchacích cest, roztok kyseliny octové,
uzavřené brýle.
 V případě obtíží použít prostředky improvizované ochrany.
První pomoc
! Lékárnička je umístěna .................(např. v kanceláři vedoucího střediska a na vrátnici) !
 Přenést postiženého mimo kontaminovaný prostor.
 Uložit ho do stabilizované polohy.
 Uvolnit těsné součásti oděvu.
 Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání.
 Zasažené oči důkladně promývat asi 10 – 15 minut vodou směrem od nosu při
násilném otevření víček.
 Přivolat lékařskou pomoc.
Telefonní kontakty
150, 112
155
158
.........

Hasiči, tísňové volání
Záchranka, tísňové volání
Policie, tísňové volání
další kontakty dle potřeby

… (Název organizace) …

Plán ochrany při ohrožení amoniakem
Místnost vyčleněná pro ochranu osob
..... (uvést místnost – číslo, název) ........................
Místnost na odvrácené straně od místa úniku, např. kancelář vedoucího, zasedací místnost, tělocvična.

Úkoly a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců (upravit a doplnit dle potřeby)
Vedoucí …
 Přijmout od krajského operačního a informačního střediska IZS informaci o
havárii a ohrožení.
 Předat informaci o havárii vrátnému.
 Informovat ostatní zaměstnance o havárii. (...............jak, např. telefon, osobně, místní
rozhlas)
 Zajistit vypnutí ventilace ve své kanceláři a prostorech mimo kanceláře.
 Utěsnit ventilační otvory ve vlastní kanceláři.
 Provést kontrolu pracoviště (případně pověřit vybranou osobu), zda jsou
realizována opatření k ochraně v budově.
 Provést kontrolu realizovaných opatření v místnosti vyčleněné pro ochranu osob
(zavření oken, dveří, vypnutí ventilace).
Vrátný
 Uzamknout vstupní dveře a uzavřít okna vrátnice a přilehlých chodeb.
 Zajistit příjem telefonních hovorů.
Ostatní zaměstnanci  Na základě informace o havárii uzavřít okna a dveře kanceláří a dílen, zajistit
vypnutí klimatizace a ventilace v kancelářích.
 Zabezpečit ochranu osob ve vyčleněné místnosti (viz schéma).
Další dle potřeby


Zdroj
ohrožení

Místnost vyčleněná pro ukrytí

Schéma (příklad)

