Helguvík

Ytri neyðaráætlun
olíubirgðastöðvar

Olíudreifing ehf.

Inngangur
Neyðaráætlun þessi er áætlun um aðgerðir utan starfsstöðvarinnaref stórslys bæri að höndum.

Rekstraraðili
Rekstur birgðastöðvarinnar er á höndum Olíudreifingar ehf
Hólmaslóð 8‐10, Reykjavík
Sími 550 9900
Netfang odr@odr.is
www.odr.is:

Aðgerðarstjóri
Í stórslysum er vakthafandi slökkviliðsstjóri Reykjanesbæjar aðgerðarstjóri. Í neyð hefur hann yfirumsjón
með ráðstöfunum innan sem utan stöðvar til að koma í veg fyrir frekara tjón eða skaða á umhverfi í
samræmi við innri neyðaráætlun stöðvarinnar

Efni sem meðhöndluð eru í stöðinni
Steinolía

Heilsuspillandi, umhverfisskaðlegt, eldfim

Hvað getur gerst?
Leki
Getur valdið mengun á sjó og landi með neikvæðum áhrifum á lífríkið sem og hættu á íkveikju með
viðeigandi áhættu. Lekaþrær, olíugirðingar og olíuupptökutæki eru ætlaðar til að lágmarka þennan
skaða.

Bruni
Við mikinn bruna sem getur staðið dögum saman myndast reykur sem getur m.a. valdið
öndunarerfiðleikum og öðrum óþægindum og erfiðleikum. Slökkvikerfi, lekaþrær og laus
froðuslökkvibúnaður er ætlaður til að eiga við bruna

Sprenging
Ef sprenging yrði í stóru gufuskýi við verstu aðstæður er það hættulegt nágrenninu og getur valdið skaða
á talsverðu svæði. Líkur á slíku atviki eru afar litlar, bæði vegna öryggisráðstafana í stöðinni og vegna
veðurfars þar sem oftast er nægur vindur sem kemur í veg fyrir að slíkar aðstæður geti skapast.
Allur rafbúnaður á sprengihættusvæðum er neistafrír og verklag við allar aðgerðir miða að því að
lágmarka líkur á sprengingu
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TILKYNNING
Ef hætta skapast er það tilkynnt til neyðarlínu í 112, skv neyðaráætlun stöðvarinnar.
Ef hætta skapast er það tilkynnt munnlega með gjallarhorni, sem staðsett er í aðstöðuhúsi

HÆTTA Á FERÐUM
Þegar hættuástandi er lýst yfir:
1.
2.
3.
4.

Farið inn í næstu byggingu, þar ert þú í betra skjóli
Lokið hurðum og gluggum. Lokið einnig innihurðum
Slökkvið á loftræsingu
Hlustið á Ríkisútvarpið eftir frekari upplýsingum

VIÐ ELDSVOÐA
Reykurinn getur verið illa lyktandi og valdið sviða í augum og nefi og
getur að auki ert háls og valdið hósta. Reykurinn fylgir vindátt. Lítið
eftir fána eða vindpoka í nágrenninu til að athuga vindátt. Ef þú ert inni
í reyknum, farðu hornrétt á vindstefnu, sem er stysta leið út úr honum.
Hið sama á við ef eldfimar gufur losna.
Haltu þér innandyra þar til hjálp berst. Ekki fara út fyrr en hættuástandi er aflýst.

Fylgist með fyrirmælum í útvarpi
Ef hætta skapast kveikið umsvifalaust á útvarpi og stillið á Ríkisútvarpið. Með tilkynningu í útvarpi og
sjónvarpi verður frekari upplýsingum frá slökkviliði komið á framfæri s.s. varðandi rýmingu. Fylgið ráðum
og fyrirmælum slökkviliðs. Ekki nota síma, fastlínu eða GSM, nema brýna nauðsyn beri til.

SAMHÆFING ÚRRÆÐA
Öryggisnefnd Olíudreifingar sér um samræmingu innan stöðvarinnar við opinbera viðbragðsaðila
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