INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE ZAKŁADU
Informacja na stronie internetowej pod adresem:
https://www.pernod-ricard.com/pl-pl/wyborowa/o-nas/bezpieczenstwo-w-zakladach
1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD
Jednostka Organizacyjna

WYBOROWA SA
ul. Janikowska 23; 61-070 Poznań

Rodzaj Działalności - PKD

1101Z destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Prezes Zarządu

Fabrice Audan

Vice-Prezes Zarządu

Andrzej Szumowski

Dyrektor Zakładów Przemysłowych

Artur Otta

Dyrektor Zakładu w Poznaniu

Piotra Marosz

Adres zakładu

Zakład Rektyfikacji Spirytusu,
ul. Janikowska 23; 61-070 Poznań

Adres strony internetowej
NIP

www.pernod-ricard.com/pl-pl/wyborowa

REGON

631000141

777-00-03-038

2. POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM, ORAZ, ŻE
PROWADZĄCY DOKONAŁ ZGŁOSZENIA ODPOWIEDNIM ORGANOM I PRZEKAZAŁ IM PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM
Na podstawie Dyrektywy Seveso III oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących
się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej zakwalifikowano Zakład Rektyfikacji Spirytusu w Poznaniu do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
Zgodnie z art. 250 ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzący zakład w dniu 16 lipca 2002 roku dokonał zgłoszenia zakładu do
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
3. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
Zakład Rektyfikacji Spirytusu jest zakładem produkującym alkohol etylowy (rektyfikat) z destylatu rolniczego dostarczanego od producentów
zewnętrznych.
4. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII ORAZ
ZAGROŻEŃ JAKIE POWODUJĄ
Substancją niebezpieczną magazynowaną na terenie zakładu jest alkohol etylowy (etanol).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla etanolu
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
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Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
POWAŻNEJ AWARII
5.1. Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii
W przypadku pożaru, wycieku lub innego zagrożenia w Zakładzie Rektyfikacji Spirytus w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, uruchamiana jest syrena
alarmowa ‐ dźwięk ciągły trwający 3 minuty. Do uruchomienia syreny alarmowej upoważniony jest każdy pracownik ochrony. Wraz z uruchomieniem
syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej – Państwowej Straży Pożarnej o zaistniałej sytuacji.
Z uwagi na fakt, iż zagrożenia możliwe do wystąpienia w Zakładzie Rektyfikacji Spirytusu nie wychodzą poza jej obszar, dźwięk syreny alarmowej
dotyczy wyłącznie zespołu ds. awarii znajdujących się w zakładzie, jej pracowników oraz osób przebywających na terenie zakładu. Ewentualną
decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje kierujący akcją ratowniczej z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku każdego
alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności kierującym działaniami ratowniczymi z rami enia
Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba informacje dla społeczeństwa podane zostaną w komunikatach Policji lub Państwowej
Straży Pożarnej (zgodnie z kompetencjami dopuszcza się również podawanie informacji za pośrednictwem ośrodków przekazu medialnego).
5.2. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Rektyfikacji Spirytusu w przypadku
wystąpienia poważnej awarii
W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Zakładu Rektyfikacji Spirytusu w Poznaniu przy ul
Janikowskiej 23, oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół zakładu a organami uprawnionymi do
kierowania akcją ratowniczo‐gaśniczą (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz policją).
Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach należy:
1. Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
2. Włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej.
3. Wysłuchać uważnie nadawanych komunikatów.
4. Postępować zgodnie z poleceniami nadawanymi w masmediach.
5.Wychodząc z domu pamiętać o zabraniu:
- dokumentów,
- telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
- leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba
niedokrwienna serca i inne,
- przyborów toaletowych,
- ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta
notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart
kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
- kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
6. Wychodząc z domu pamiętać o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
7. Wychodząc z domu pamiętać o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
8. Udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.
W przypadku intensywnego zadymienia należy:
‐ unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego;
‐ nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym do zakładu Rektyfikacji Spirytusu;
‐ nie wchodzić w obszar wysokiego zadymienia;
‐ zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń;
‐ zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
‐ stosować się do poleceń prowadzących działania ratowniczo‐gaśnicze i porządkowe.
Dodatkowo zgodnie z założeniami przyjętymi w „Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania” ostrzeganie społeczeństwa odbywa się
także przy udziale Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania oraz Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) z wykorzystaniem:
- technicznych systemów alarmowania (syreny, system informacyjny SMS),
- komunikatów emitowanych przez media,
- komunikatów umieszczanych na stronie
- komunikatów umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl oraz portali społecznościowych,
- komunikatów emitowanych przez urządzenia nagłaśniające znajdujące się na pojazdach Policji, Straży Miejskiej Miasta Poznania, Państwowej
Straży Pożarnej i komunikaty przekazywane ustnie przez funkcjonariuszy tych służb.
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