Informació a
la població
sobre les mesures d'emergència a adoptar
en cas d'accident en l'empresa
ESMALGLASS de VilaVila-real

Què
és el
el Risc d'Accidents Greus?
El Risc d'accidents greus engloba els riscos derivats de l'existència d'establiments
que emmagatzemen i/o manipulen substàncies potencialment perilloses. Este és
el cas de l'empresa ESMALGLASS situada en el terme municipal de Vila-real.
Totes les indústries afectades per aquest risc, han d'elaborar un Informe de
Seguretat que analitze els possibles riscos derivats d'un accident en la
installació, així com disposar d'un Pla d'Emergència Intern (Autoprotecció) que
regule l'actuació en cas d'emergència.
A més d'això, la Generalitat Valenciana, en collaboració amb l'Ajuntament de
Vila-real ha elaborat un Pla d'Emergència Exterior que estableix l'organització i els
procediments d'actuació i coordinació dels mitjans i recursos de la Comunitat
Valenciana i d'altres Administracions públiques assignats al pla amb l'objecte de
prevenir i, si escau, mitigar les conseqüències d'aquests accidents sobre la
població, el medi ambient i els béns que puguen veure's afectats.

Quina
Quina
és la mesura de protecció a la població?
La mesura de protecció a la població a adoptar en cas d'emergència en l'empresa
ESMALGLASS és el confinament,
confinament que consisteix a refugiar-se a l'edifici més
proper. S'adoptarà aquesta mesura en cas de risc de núvol tòxic.

Com
s'informa a la població d'un
accident en l'empresa ESMALGLASS?
Es rebrà un avís telefònic/SMS procedent del Centre de Coordinació d'Emergències
de la Generalitat, amb el següent missatge:

“S'ha produït un accident en l'empresa ESMALGLASS romanguen al centre atents a
nous missatges.”

Com
ha d'actuar la població en cas de
accident en ESMALGLASS?


Pare l'activitat que estiga desenvolupant i confine's en les installacions més interiors del
centre.



Allunye's de vidrieres i finestres.



Tanque les portes i finestres.



Apague sistemes de climatització i de ventilació i tape tots els orificis en comunicació
amb l'exterior.



En cas de núvol tòxic, respire través de draps mullats.



Procure's una llanterna, una ràdio i aigua.



Escolte la ràdio per informar-se de l'accident i de les accions a realitzar.



Estiga atent als avisos per megafonia.



Seguisca les instruccions de les autoritats.



No fume. No telefone, deixe les línies lliures per als equips d'emergència.



No isca a l'exterior fins que les autoritats ho comuniquen.



No bega aigua no embotellada fins que les autoritats ho comuniquen.



En cas de núvol tòxic, ventile les installacions del centre quan les autoritats hagen
comunicat que es pot eixir.



Si vostè està a l'aire lliure:



Confine's al primer edifici que veja. El vehicle no és un lloc segur.



En cas de núvol tòxic, fuja del núvol en adreça transversal al vent ni a favor ni en contra.

Guarde aquest fullet
Aquest fullet és una guia bàsica d'actuació en cas d'emergència en
l'empresa ESMALGLASS de Vila-real.

Tinga-ho sempre a mà i faça que totes les persones del seu centre ho
conegan
Pot obtenir més informació en:
http://www.112cv.gva.es/riesgo-quimico
http://www.112cv.gva.es/riesgo

