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a küszöbérték alatti üzemek / veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létfontosságú
rendszerelemek üzemeltetői valamint a veszélyes áruszállítást végzők

részére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatu alapjan Nó$ád megye egész
területére vonatkozóan 202l. február L2-én (pénteken) extrém hideg miatt 2. fokozatű
riasztás került kiadásra, mivel a hőmérséklet -20oC alá is csökkenhet.

A varható időjárásra való tekintettel azlgazgatőságunk felhívj a aKatasztrófavédelmi törvény
IV. fejezet hatálya alátartoző és az egyéb veszélyes anyagokkal foglakozó iizemek, továbbá a

létfontosságú rendszerelpmek i,izemeltetőinek figyelmét az intenzív esőzés által jelentett

veszélyekre, amely a megszokottrrál nagyobb terhelést jelenthet az iizemekben alkalmazott
technológiákra és a technológiai elemekre, valamint az üzemi technológiát kiszolgáló
közműhálózatra. Hasonlóan számolni kell a veszélyes aru száIIítások során fellépő zavarol<ra,

illetve akőzmúszolgáltatóknál és a kritikus infrastrukturát tizemeltetőknél esetlegesen fellépő
problémákra is.

Erre tekintettel kérem, a veszélyes üzemek és a létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőit,
hogy a fenn említett körülmények között is: "

fokozott figyelmet fordítsanak a veszélyes technológiák biztonságos

iizemeltetésére;

intézkedjenek a biztonságos iizemvitel és a veszélyes technológiák folyamatos
felügyeletének biztosíásráról;

biáosítsak a technoló giák közmúvekkel való ellátásanak fo lyamato s ságát;

gondoskodjanak tartalék fonások előkészítéséről, rendelkezésre állásaról;

készüljenek fel a közművek ellátásának esetleges kieséséből eredő

iizemleállásokra;
ellenőizzék a veszélyés technológiak biztonságos leállítása feltételeinek meglétét;

gondoskodjanak az üzemi és karbantartó erők és eszközök folyamato,s

rendelkezésre állásaról, szi,ikség szerinti megerősítéséről, tartalék és váltó

személyzet biztosításaról.
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Továbbá az időszakos nagyleállások, karbantartások tervezése és kivitelezése területén az
tizemeltetők:

- fokozott odafigyeléssel végezzék az éves nagy leáltítások során a teljes
technoló giai karbantartás okat;

- megfelelő figyelmet fordítsanak a külső karbantartó szeméIyzet kiválasztásara,
felkészítésére, ellenőrzésére, a munkaterületek átadás am-átv ételére;

- fokozottan tartsák be a veszélyes technológiak leállítísara, illetve újraindítástára
vonatkozó technológiai utasíüísokat;

- kísérjék figYelemmel a katasztrófavédelem, valamint a megyei védelmi
bizottságok közleményeit, biztosítsák az iizemi kapcsolattartók folyamatos
elérhetőségét.

A veszélYes áru szállítások kapcsán a fent említett körülményekre tekintettel fokozott
figyelmet fordítsanak:

A veszélyes áruk szállításában érintettek intézkedjenek a szállításra, vonatkozó
szabályok fokozott betartásrára;

a szélsőséges időjarási ktirulmények megszűnéséig terjedő időszakban, a veszélyes
fuuk száLlításanak megfelelő ütemezésére (esetleg elhalasztás, korlátozás);
a gazdasági szervezetek legyenek különös tekintettel- a szivétgások megelőzése
érdekében- a töltési fok betartására;
Lehetőség szerint készüljön fel az esetleges műszaki meghibásodások elhérítására
(avasolt például: taftálék alkatrészek beszerzése, mentesítő- vagy szewízjarmű
lebiztosítása, stb.);

a széúlítményo z Ó váll alko z ás ok a j árműszemély zet ré s z ére bizto síts anák védő italt,
valamint a szállítőjárművek szeméIyzete legyen figyelemmel a kötelező pihenőidő
kÖvetkezetes betartására, esetleg a vállalkoiások biztosítsanak váltó
gépjárművezetőt egy-egy nagyobb távolságra történő száilítás sorrán, §tb.
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