Λογότυπο εταιρείας

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Τα λιπάσματα με νιτρικό αμμώνιο είναι ασφαλή όταν ο χειρισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της
βιομηχανίας.
Δεν είναι τοξικά όσον αφορά στη χρήση τους και δεν μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή ξαφνική έκρηξη.
Εάν εκτεθούν σε υψηλή θερμοκρασία ή φωτιά, τα λιπάσματα μπορεί να αποσυντεθούν και να απελευθερώσουν τοξικά αέρια.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Καταγράφετε πάντα ό,τι έχετε αποθηκευμένο.
Φροντίστε να είναι πάντα διαθέσιμες οι οδηγίες
αποθήκευσης.
Εκπαιδεύστε τους εργάτες για την ασφαλή χρήση και τις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο πρώτο εισερχόμενο – πρώτο
εξερχόμενο για τη διακίνηση των προϊόντων.
Εφαρμόστε καλές πρακτικές οργάνωσης.
Φροντίστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον
εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και στις εξόδους διαφυγής.
Για εργασίες συντήρησης: λάβετε την έγκριση του
διαχειριστή και ακολουθήστε τις σωστές πρακτικές.
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες ηλεκτρικές συσκευές.
Χρησιμοποιείτε τα σύμβολα προειδοποίησης ασφαλείας.
Τοποθετήστε σωστές ετικέτες στις σακούλες και τα δοχεία
λιπασμάτων.
Πραγματοποιείτε ελέγχους ασφαλείας.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

Να μην επιτρέπεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.
Να μην καπνίζετε ή χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα.
Να μην επιτρέπετε την ύπαρξη φιαλών αερίου, βαρελιών
πετρελαίου, δεξαμενών βενζίνης και πετρελαίου ή
σταθμών εφοδιασμού καυσίμων κοντά στα λιπάσματα.
Μη χρησιμοποιείτε λαμπτήρες με θερμά σύρματα, αλλά
λαμπτήρες φθορίου αποφεύγοντας την επαφή με τα
λιπάσματα.
Να μην υπάρχει πηγή θερμότητας σε επαφή με τα
λιπάσματα.
Να μην πραγματοποιείτε εργασίες που μπορεί να
προκαλέσουν σπινθήρες χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς
αυστηρό έλεγχο.
Να μη μολύνετε τα λιπάσματα με εύφλεκτα και οργανικά
υλικά, χόρτα και άχυρα, αγροτικά χημικά, λάδι και γράσο,
οξέα και βάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε πριονίδι για να στεγνώσετε τα υγρά
πατώματα (αντί για αυτό χρησιμοποιήστε αδρανή υλικά).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ…
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Καλέστε την Πυροσβεστική – αναφέρεται τα υλικά
που σχετίζονται με την πυρκαγιά. Απομακρύνετε το
προσωπικό.
Ανοίξτε τις πόρτες, τα παράθυρα και τον αερισμό της
οροφής για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος
εξαερισμός.
Εντοπίστε την πηγή της φωτιάς και προσπαθήστε
να την ελέγξετε, εάν μπορείτε να το κάνετε με
ασφάλεια.
Κατασβήστε τη φωτιά από προσήνεμη πλευρά,
αποφύγετε την εισπνοή των αεριών, χρησιμοποιήστε
αναπνευστική συσκευή, εάν χρειάζεται.
Εάν είναι δυνατό, αφαιρέστε τα αποσυντιθέμενα
λιπάσματα και ψεκάστε τα με νερό.
Εάν δεν μπορείτε να τα αφαιρέσετε, χρησιμοποιήστε
λόγχες τύπου VICTOR και μεγάλες ποσότητες νερού
για να σταματήσετε την αποσύνθεση.
Αποφύγετε την είσοδο των διαρροών των τηγμένων
λιπασμάτων ή του μολυσμένου νερού στα
συστήματα αποστράγγισης.
Ενημερώστε τις αρχές εάν υπάρχει κίνδυνος
μόλυνσης των υδάτων.

ΤΙΜη
ΝΑχρησιμοποιείτε
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ
πυροσβεστήρες με χημικά,
αφρό, ατμό ή άμμο στα αποσυντιθέμενα
λιπάσματα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Απομακρύνετε τα άτομα που
εκτέθηκαν στα αέρια σε ασφαλή
περιοχή, βάλτε τα να ξαπλώσουν
στη σκιά και κρατήστε τα ζεστά.
Καλέστε ιατρική βοήθεια –
ενημερώστε τον γιατρό για το
είδος των αερίων και δώστε του το
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Εάν ένα άτομο δεν μπορεί να
αναπνεύσει, κάντε του τεχνητή
αναπνοή (μην πατήσετε στο
στήθος του) ή δώστε του οξυγόνο
(από εκπαιδευμένο προσωπικό).
Κρατήστε το υπό ιατρική
παρακολούθηση για τουλάχιστον
48 ώρες.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Βεβαιωθείτε ότι η φωτιά ή η
αποσύνθεση δεν θα ξεκινήσει
πάλι και εάν είναι απαραίτητο
παρακολουθήστε την περιοχή για
λίγη ώρα μετά το συμβάν.
Καθαρίστε την περιοχή.
Απορρίψτε τα κατεστραμμένα
λιπάσματα με ασφαλή τρόπο
(ακολουθήστε τις κατευθυντήριες
οδηγίες).
Αποτρέψτε τη μόλυνση
του περιβάλλοντος από τα
κατεστραμμένα λιπάσματα (να
μη γίνουν διαρροές σε υδάτινα ή
υπόγεια συστήματα).

ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:
Για περισσότερες πληροφορίες:

