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Druhy varovných signálů
 Při úniku nebezpečných látek (NL) ve SPOLANA s.r.o. – chemický poplach I. až III. stupně (viz dále uvedené tabulky).
 Zkoušky sirén a cvičné poplachy (viz dále uvedená tabulka).
 Oznámení o vzniku požáru:
Vznik požáru není ve SPOLANA s.r.o. ohlašován sirénou, pokud není spojen s vyhlášením chemického poplachu.
Varování a informace osobám jsou podávány podnikovým rozhlasem (hlasovou relací)!

Chemický poplach
Chemický poplach je ve SPOLANA s.r.o. vyhlašován, dojde-li k výskytu NL v ovzduší v takovém množství /koncentraci,
že může být příčinou poškození dýchacích cest či vzniku akutní otravy, anebo převýší-li 10% dolní meze výbušnosti
a hrozí nebezpečí výbuchu či požáru. Chemický poplach je vyhlašován i v případě výbuchu nebo požáru VCM, EDC,
amoniaku a trichloretylenu (u jiných NL v případě, že NL mohou vzniknout následně jako produkty hoření).
Únik nebezpečné látky je pouze místní, nepřesahuje hranice provozu (závodu). Operační středisko HZSP
I.
slovně informuje podnikovým rozhlasem osoby v areálu SPOLANA s.r.o. o vyhlášení I. stupně chemického
stupeň
poplachu poplachu s údaji o místě úniku (závod/provoz,/objekt), o druhu nebezpečné látky a směru větru.
Únik nebezpečné látky přesahuje území závodu, ale nepřekročí hranice areálu SPOLANA s.r.o. Chemický
II.
poplach II. stupně pro SPOLANA s.r.o. vyhlašuje operační středisko HZSP kolísavým tónem podnikové
stupeň
poplachu sirény po dobu 140 vteřin. Po odeznění tónu sirény pak slovně informuje (podnikovým rozhlasem)
osoby, které se zdržují v areálu SPOLANA s.r.o., o vyhlášení II. stupně chemického poplachu, místě úniku
(závod, provoz, objekt), o druhu nebezpečné látky a směru větru.
Únik nebezpečné látky již přesáhl, nebo je zřejmé, že přesáhne hranice areálu SPOLANA s.r.o..
III.
Chemický poplach III. stupně pro SPOLANA s.r.o. vyhlašuje operační středisko HZSP kolísavým tónem
stupeň
poplachu podnikové sirény po dobu 140 vteřin. Po odeznění tónu sirény pak slovně informuje (podnikovým
rozhlasem) osoby v areálu SPOLANA s.r.o. o vyhlášení III. stupně chemického poplachu, místě úniku
(závod, provoz, objekt), o druhu nebezpečné látky a směru větru.
Příklad vyhlášení III. stupně chemického poplachu
(po odeznění tónu sirény) podnikovým rozhlasem
– text hlášení vyhlašuje operační středisko HZSP
3x po sobě s 5 - 10 sekundovou odmlkou.
Příklad vyhlášení změny stupně poplachu
podnikovým rozhlasem – text hlášení vyhlašuje
operační středisko HZSP 3x po sobě s 5 - 10
sekundovou odmlkou.
Příklad odvolání chemického poplachu – text
hlášení vyhlašuje operační středisko HZSP pouze
podnikovým rozhlasem 3x po sobě s 5 - 10
sekundovou odmlkou.

„Pozor, pozor, ve Spolaně Neratovice je vyhlášen III. stupeň
chemického poplachu. Jedná se o únik chlóru na provoze
Likvidace elektrolýzy, sklad kapalného chlóru, objekt E 4920.
Směr větru západní, tj. ve směru Labe, Tišice.“
„Pozor, pozor, změna stupně chemického poplachu.
Je vyhlášen …. (jen vyšší) stupeň chemického poplachu.
Jedná se ....“
„Pozor, pozor, chemický poplach III. stupně ve Spolaně
Neratovice je odvolán a dále trvá II. stupeň chemického
poplachu“ nebo „Pozor, pozor, ve Spolaně Neratovice jsou
odvolány všechny stupně chemického poplachu“.

Vysvětlení údajů použitých při vyhlašování varovných signálů
Objekty
Všechny objekty v areálu SPOLANA s.r.o. jsou označeny podle „Objektové soustavy podniku“ černým
písmenem a číslem na bílém obdélníkovém podkladu (např. E 4920 – sklad kapalného chlóru).
Areál SPOLANA s.r.o. je územně rozdělen na „bloky“, velké písmeno vždy označuje příslušný blok.
Při ohlašování objektu na operační středisko HZSP se zdůrazňuje vždy písmeno označující územní blok
(např.: „objekt „D“ - jako David - 2620“), aby nedošlo k záměně bloku.
Každý telefon musí být vedle čísla linky čitelně označen kódem příslušného objektu podle objektové
soustavy (např.: tel. 3414, objekt D 2620).
Údaje
Uvádí operační středisko HZSP se zeměpisnými názvy (odkud) s bližším určením směru (kam).
o směru
Např.: východní vítr (90 stupňů) fouká od východu k západu, směr Libiš
větru
jižní vítr (180 stupňů) fouká od jihu k severu, směr Štěpánský most
Podle zeměpisných stran je ve SPOLANA s.r.o. orientována takto:
sever - chladicí věž, směr Štěpánský most
východ - linie řeky Labe, směr Tišice
jih
- bývalá 1.vrátnice, směr Neratovice
západ - linie vrátnic č. 3 a 4, směr Libiš
Ověřování Každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin je prováděno ověřování systému varování a vyrozumění
varovného IZS České republiky. Zkouška je prováděna zkušebním tónem sirény, tj. nepřerušovaným tónem
systému – sirény po dobu 140 vteřin. Po zkoušce následuje relace o ukončení.
Následně jsou prováděny zkoušky varovných systémů SPOLANA s.r.o. zkušebním tónem sirén, tj.
zkoušky
u systémů IVS a VISO nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin.
sirén
Před každou jednotlivou zkouškou (před spuštěním sirény) je vysílána hlasová relace – upozornění, že
jde o zkoušku sirén. Po jednotlivých zkouškách pak následuje relace o ukončení.
V případech nácviků činností při chemickém poplachu následuje vždy před spuštěním tónu sirény
Cvičné
upozornění podnikovým rozhlasem, že se jedná o cvičný chemický poplach nebo nácvik poplachu !
poplachy
V případě, že dojde ke spuštění podnikové sirény mimo případy zkoušky sirén či nácviku poplachu, tak vždy siréna
vyhlašuje chemický poplach II. nebo III. stupně. Jejich stupně pak uvádí následná hlasová relace.

