REKOMENDACIJOS
ŠANČIŲ MIKRORAJONO GYVENTOJAMS IR KAIMYNINĖMS ĮSTAIGOMS
PRAMONINĖS AVARIJOS UAB ,,MARGŪNAS“ ATVEJU
UAB „Margūnas“ pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba cheminėmis
medžiagomis. Įmonė yra priskiriama žemesniojo lygio pavojinguoju objektu ir jai yra taikomi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 966 patvirtintų "Pramoninių avarijų prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatų" reikalavimai. Objektas nuolat tikrinamas kontroliuojančių institucijų,
paskutinio planinio patikrinimo data 2019-11-11.
Įmonėje sandėliuojamos pavojingos cheminės medžiagos, galinčios sukelti avariją:
(su medžiagų savybėmis galima susipažinti paskaičius saugos duomenų lapus)

1. Acetonas
2. Acto rūgštis
3. Amoniako vanduo 25 %
4. Azoto rūgštis (56-59 %)
5. Kalcio hipochloritas (chlorkalkės)
6. Cinko chloridas
7. Cinko sulfatas 7 vand.
8. Difenilguanidinas (DPG)
9. Izopropanolis
10. Kalio permanganatas
11. Kokamino oksidas (Flavol AO)
12. Langų ploviklio koncentratas
13. Mangano sulfatas
14. Metanolis
15. Natrio hipochlorito vandeninis tirpalas
16. Natrio perkarbonatas
17. Perchloretilenas
18. Skruzdžių rūgštis 85 %
19. Vandenilio peroksidas 50 %
Įvykus pramoninei avarijai UAB ,,MARGŪNAS“, Ringuvos g. 53, Kaune, ir į aplinką pasklidus
cheminėms medžiagoms ar jų degimo produktams, išgirdus garsinį perspėjimą ,,Cheminis
pavojus“:
▪ įsijunkite Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą ir vykdykite tolesnius
nurodymus;
▪ jei yra galimybė, pasišalinkite iš užterštos teritorijos. Judėkite statmenai vėjo krypčiai, kad
vėjas pūstų į šoną;
▪ jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, jei
esate lauke, eikite į vidų;
▪ išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, uždarykite langus,
orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite ar nėra plyšių,
užsandarinkite būsto langus ir duris;
▪ be reikalo neikite į lauką, prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: jei turite, dėvėkite
respiratorių ar dujokaukę, jei ne užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba nosį ir
burną prisidenkite drėgnu rankšluosčiu;
▪ būtina saugoti odą, tam geriausia tinka vandens nepraleidžiantys drabužiai ir avalynė;
▪ ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.

Būtina žinoti, kad:
▪ esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai;
▪ pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių
gleivinę, odą, todėl būtina, kad šios kūno dalys būtų apsaugotos;
▪ esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje negalima valgyti, gerti,
rūkyti;
▪ jokiu būdu negalima slėptis rūsiuose, duobėse, tranšėjose, nes ten dažniausiai didesniais
kiekiais kaupiasi pavojingos cheminės medžiagos ir dujų mišiniai.
▪ civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“ tai balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie
realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas
ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo
sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų,
savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išeidami iš namų:
▪ išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandens čiaupus;
▪ užrakinkite duris,
▪ nepamirškite savo naminių gyvūnų ir juos paimkite kartu;
▪ nepamirškite savo kaimynų ir pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus, pasidomėkite ar yra
kam pasirūpinti šalia Jūsų gyvenančiais mažamečiais vaikais, neįgaliais, seneliais, jei ne padėkite jiems ar praneškite telefonu 112.
Būtiniausių daiktų, kurių prireiktų evakuojantis sąrašas:
▪ nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų, pirmos medicininės pagalbos vaistinėlės;
▪ dokumentai (pasas, tapatybės pažymėjimas, gimimo liudijimas, santuokos liudijimas,
nuosavybės dokumentai ir kt.);
▪ pinigai (grynieji pinigai, banko kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
▪ higienos reikmenys;
▪ mobilusis telefonas;
▪ nešiojamas kompiuteris ar radijo imtuvas.
Gyventojų evakuacijos maršrutas į 9-ą gyventojų priėmimo punktą (Skuodo g. 27)

Dėl išsamesnės informacija prašome kreiptis el. paštu: margunas@margunas.lt.

