Instrukcja alarmowania dla zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie

1. Rodzaj występujących zagrożeń
Powstanie na terenie zakładu pożaru lub wybuchu zbiorników i możliwość
zaistnienia stref promieniowania cieplnego o wartościach stwarzających
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób przebywających w rejonie
zagrożonym.
2. Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich
zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
Zakładu JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35
 Zasady ogólne - sygnały alarmowe:
- wewnętrzna i zewnętrzna automatyczna instalacja alarmowa (sygnalizatory
optyczno - akustyczne systemu sygnalizacji pożaru),
- wewnętrzna i zewnętrzna instalacja automatyczna
sygnalizacyjno alarmowa (sygnalizatory optyczno-akustyczne systemu detekcji gazów i par
cieczy palnych),
- komunikaty głosowe przekazywane za pośrednictwem sprzętu nagłaśniającego
pojazdów służb ratowniczych i współdziałających na terenie.
 Miejsce zbiórki osób ewakuowanych:
- mieszkańcy domów przy ul. Szczakowskiej oraz pracownicy firm w obrębie
zakładu a znajdujących się w strefach zagrożenia ewakuują się –
skrzyżowanie ulic Szczakowskiej/Chropaczówka.
 W przypadku wystąpienia zagrożenia:
W przypadku zauważenia w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienia awarii takie jak:
- unoszący się dym,
- wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych zaangażowanych w działaniach
należy:
 udać się do domu (biura),
 pozamykać wszystkie okna i drzwi,
 przygotować się do ewentualnej ewakuacji w przypadku słyszalnego
komunikatu o konieczności ewakuacji z budynków mieszkalnych
osób tam przebywających.
 W przypadku ogłoszenia ewakuacji:
- po usłyszeniu alarmu lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania należy:

 pozamykać wszystkie okna i drzwi oraz wyłączyć wszystkie urządzenia
elektryczne oraz gazowe,
 zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz ciepłą odzież,
 opuścić mieszkanie , biuro i udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki
osób ewakuowanych,
-

wykonuj polecenia osób prowadzących ewakuację z zagrożonego terenu
i upewnij się czy wszystkie osoby zostały ewakuowane z budynku.

1. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów wojewódzkich, powiatowych
i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań.
 Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36
– tel. 32 251 30 19,
 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 – tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40,
 Komendę Miejską PSP w Jaworznie ul. Krakowska 22
– tel. 32 751 87 10 (998, 112),
 Komendę Miejską Policji w Jaworznie ul. Gabriela Narutowicza 1
– tel. 32 618 32 00 (997),
 Straż Miejska Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
– tel. 32 618 16 18 (986),
 Urząd Miasta w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33
– tel. 32 618 15 00,
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22
– tel. 32 618 18 90.

