OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

OBČINA HRPELJE-KOZINA v skladu z desetim odstavkom 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih
nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS, št. 22/16)

OBJAVLJA
Informacije za javnost iz 3. točke II. dela priloge 4 navedene Uredbe, in sicer informacije iz občinskih
načrtov zaščite in reševanja.
Informacije vključujejo nasvete glede ravnanja v skladu z navodili ali zahtevami reševalnih služb v
primeru nesreče v obratu INA Slovenija d.o.o., PE Plin, Skladišče UNP Kozina, Kolodvorska ulica
18, 6240 Kozina. Ukrepi so povzeti iz aplikacije URSZR NevSnov - Ukrepi - naftni plini, utekočinjeni.
Prebivalci ravnajo v skladu z navodili in zahtevami reševalnih služb ob nesreči.

I.

NEVARNOSTI

POŽAR ALI EKSPLOZIJA







Zelo vnetljivo.
Lahko vnetljivo pri segrevanju, iskri ali plamenu.
Z zrakom tvori eksplozivne zmesi.
Hlapi utekočinjenega (globoko ohlajenega) plina so težji od zraka in se zadržujejo ob tleh.
Kontejner lahko eksplodira pri segrevanju.
Poškodovane jeklenke lahko učinkujejo kot projektili.

ZDRAVJE





Hlapi (pare) lahko povzročijo omotičnost ali zadušitev brez opozorila.
Snov je lahko dražilna, če se vdihava v višjih koncentracijah.
Stik s plinom/utekočinjenim plinom lahko povzroči opekline, rane in/ali ozebline.
Pri požaru lahko nastanejo dražilni in/ali strupeni plini.

II.






VARNOST LJUDI
Izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj 100 m v vseh smereh.
Ne pustite blizu nepooblaščenih oseb.
Ostanite v zavetrju.
Plini so težji od zraka in se kopičijo ter zadržujejo v nižjih predelih (kanalizaciji, kleteh,
zbiralnikih).
Ne zadržujte se v nižjih predelih.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA




Uporabite izolirni dihalni aparat (IDA).
Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih
situacijah.
Vedno oblecite toplotno zaščitno obleko, ko delate s hladilnimi / globoko ohlajenimi
tekočinami.

EVAKUACIJA


Večje razlitje/razsutje
Evakuirajte ljudi v razdalji 800 metrov v vseh smereh.

Požar
 Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 1600 m v vseh smereh; prav tako
evakuirajte ljudi v polmeru 1600 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja.

III.

UKREPI

POŽAR:


Ne gasite plamena pri iztekanju plina, če ne morete zapreti ventila.

Mali
 Prah ali CO2.



Veliki
Razpršena voda ali vodna megla.
Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno.

Goreči kamioni, cisterne
 Gasite z velike oddaljenosti; uporabljajte vodne topove.
 Hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več.
 Ne polivajte vode po mestu iztekanja ali ventilu, lahko pride do zamrznitve.
 Umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali
kontejnerja.
 Vedno se odmaknite od koncev cisterne.
 Pri velikih požarih uporabljajte vodne topove in od daleč nanašajte vodo na požar; če je to
nemogoče, se umaknite in pustite ogenj goreti.

RAZLITJE / RAZSUTJE ali IZTEKANJE:











Odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici).
Vsi pripomočki, ki jih uporabljate pri delu, morajo biti ozemljeni.
Ne dotikajte se ali hodite po razsuti / razliti snovi.
Zaustavite iztekanje, če je to brez nevarnosti.
Če je mogoče, obrnite kontejner tako, da bo izhajal plin, šele potem tekočina.
Uporabite razpršeno vodo za zmanjševanje nastajanja par (hlapov) ali poskušajte spremeniti
smer širjenja.
Ne polivajte vode po razsuti snovi ali mestu iztekanja.
Preprečite vstop par (hlapov) v kanalizacijo, sistem prezračevanja ali zaprte prostore.
Izolirajte območje, kjer se je razširil plin.
Pozor: v stiku z globoko ohlajenimi/utekočinjenimi plini lahko snov postane krhka in se zlomi
brez opozorila.

PRVA POMOČ:









Premaknite ponesrečenca na sveži zrak.
Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha.
Uporabite kisik, če je dihanje oteženo.
Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev.
Zamrznjeno obleko, ki se je zalepila na kožo, najprej odtalite, potem odstranite.
V primeru stika z utekočinjenim plinom odtajajte zamrznjene dele z mlačno vodo.
Poškodovanca pokrijte in pustite počivati.
Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne
varovalne opreme.
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