Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Warszawska 3
15-062 Białystok

Urząd Miejski
ul. Plac Kościuszki 1
16 – 100 Sokółka

Szanowni mieszkańcy
Państwa siedziba /miejsce zamieszkania/ jest tak zlokalizowana, że mogłaby się znaleźć
w zasięgu oddziaływania, gdyby w Bazie Gazu Płynnego „Barter” Oddział „Saga” w Sokółce
doszło do poważnej awarii przemysłowej. Zakład podlega przepisom Ustawy Prawo ochrony
środowiska, która zgodna jest z Dyrektywą Wspólnoty Europejskiej SEVESO II w sprawie
zapobiegania poważnym awariom i mamy obowiązek poinformować Państwa o procedurach
operacyjno – ratowniczych, które należy zastosować, gdyby /co jest bardzo mało
prawdopodobne/ miało dojść do poważnej awarii.
Działalność prowadzona na terenie zakładu
Baza Gazu Płynnego „Barter” w Sokółce przeznaczona jest

do

przyjmowania,

dystrybucji i magazynowania gazów propan i propan—butan w przeznaczonych do tego celu
instalacjach technologicznych i zbiornikach magazynowych.

W przypadku poważnej awarii

istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery gazu propan – butan. W normalnych okolicznościach
gaz rozszedłby się w sposób bezpieczny, ale w pewnych warunkach gaz może stanowić zagrożenie
wybuchowe. Mogą również zajść niepożądane skutki w środowisku naturalnym.
Informacje
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Raport o bezpieczeństwie dotyczący działalności
Bazy Gazu Płynnego „Barter” w Sokółce został przedstawiony i zatwierdzony przez Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Szczegółowe plany operacyjno – ratownicze, mające na celu zminimalizowanie
konsekwencji awarii, zostały przygotowane przez firmę i Państwową Straż Pożarną.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim
lub Komendą Powiatową PSP w Sokółce oraz kierownictwem Bazy Gazu Płynnego „Barter”
w Sokółce.

Działania operacyjno – ratownicze

1.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
W sytuacji alarmowej zostanie uruchomiona syrena /ciągły dźwięk
wysoki/ na trzy minuty. Jeżeli to możliwe prosimy sprawdzić, czy
sąsiedzi ją usłyszeli.

2.

Udaj się do bezpiecznego miejsca
Schroń się w pomieszczeniu zamkniętym. Możesz rozważyć, czy nie
zaprosić przechodniów.

3.

Zabezpiecz swoje miejsce
Zamknij okna i drzwi. Wyłącz wentylatory i urządzenia gazowe.
Uszczelnij przeciągi. Zachowaj spokój i odpręż się.

4.

Dalsze informacje
Czekaj na dalsze instrukcje od właściwych służb.
Słuchaj miejscowego radia.
Staraj się nie używać telefonu, w ten sposób linie nie będą
przeciążone.

5.

Odwołanie alarmu
Na znak, że sytuacja alarmowa została odwołana, ponownie
zostanie uruchomiona syrena /ciągły dźwięk wysoki/ na trzy
minuty.
ZACHOWAJ ULOTKĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!

