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Áætlun um stórslysavarnir

(lægri og hærri mörk)

Samantekt
Meginmarkmið, helstu kerfi og aðgerðir stórslysavarna, sviðsmynd verstu tilfella og
meginviðbrögð

Öryggisstjórnunarkerfi
Hlutverk og ábyrgð starfsfólks við stórslysavörn
Þjálfun starfsfólks og undirverktaka
Greining og mat á helstu stórslysahættum, líkum, umfangi og afleiðingum
Hvernig öryggi er tryggt í rekstrinum
Skipulag og hönnun endurbóta og breytinga
Undirbúningur neyðartilfella; sviðsmyndir, viðbrögð, prófun
Innra eftirlit með öryggisstjórnunarkerfinu (símat)
Reglubundinni úttekt og endurskoðun á öryggisstjórnunarkerfi

Öryggisskýrsla

(hærri mörk)

Samantekt
(Meginmarkmið, kerfi, aðgerðir, verstu sviðsmyndir úr Áætlun um stórslysavarnir)
Grunnþættir neyðaráætlana, hvernig öryggi er innfært í hönnun, byggingu og rekstur

Kaflar Öryggisskýrslu
(Öryggisstjórnunarkerfi úr Áætlun um stórslysavarnir)
Lýsing á umhverfi starfsstöðvar
Lýsing stöðva, ferla, afurða
Hættuleg efni: Uppfærð skrá, öryggisblöð, varúðar- og neyðarráðstafanir, magn, hegðun
Greining á aðstæðum og líkum stórslysa; forvarnir, færibreytur, búnaður
Varnir og viðbúnaður til þess að draga úr áhrifum stórslysa
Heiti fyrirtækja/stofnana sem semja öryggisskýrslu

Neyðaráætlanir

(hærri mörk)

Neyðaráætlun í starfsstöð (innri)
Nafn stjórnanda neyðartilfella og tengils við almannavarnir
Lýsing búnaðar, úrræða og aðgerða við hættuatvik
Ráðstafanir til fljótvirkrar tilkynningar til viðeigandi aðila
Flæðirit: stjórnun samskipta og ráðstafana í tilfelli stórslyss
Ráðstafanir til að minnka áhættu viðstaddra/starfsmanna; viðvaranir, einstaklingsviðbrögð
Upplýsingar til almannavarna og stjórnvalda vegna ytri neyðaráætlunar
Þjálfun starfsfólks; samræming við þjálfun ytri neyðarþjónustu
Ráðstafanir til aðstoðar við að draga úr skaða utan starfsstöðvar

Neyðaráætlun utan starfsstöðvar (ytri).
Nafn stjórnanda neyðartilvika og þess sem heimilt er að hefja aðgerðir utan starfsstöðvar
Ráðstafanir og aðferðir til að fá sem fyrst tilkynningu um óhapp; aðferðir við útkall
Samræming ráðstafana þegar ytri neyðaráætlun er gangsett
Ráðstafanir til að draga úr skaða í starfsstöð
Ráðstafanir til að draga úr skaða utan starfsstöðvar
Ráðstafanir til að dreifa upplýsingum til almennings um slysið og viðbrögð
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Upplýsingar til almennings

(hærri mörk)

Nafn rekstraraðila, staðsetning starfsstöðvar
Nafn og staða upplýsingagjafa
Staðfesting á gildi reglugerðarinnar og fylgni við hana
Almenn lýsing á starfsstöð og starfsemi
Almenn heiti, hættueiginleikar og flokkun hættulegra efna
Almennar upplýsingar um stórslysahættu og möguleg áhrif
Upplýsingar um viðvörun og slysfréttir til íbúa
Upplýsingar um viðbrögð og hegðun íbúa ef slys verður
Staðfesting á skyldu rekstraraðila um aðgerðir á svæði og tengsl við yfirvöld
Tilvísun í neyðaráætlun utan starfsstöðvar
Nánari upplýsingar um hvar og hvernig er hægt að afla frekari upplýsinga
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