




Prioritásunk a 
biztonság!
A marosvásárhelyi székhelyű AZOMUREȘ cég fő 
tevékenysége a mezőgazdasági műtrágyagyártás. A 
gyártási folyamatok során veszélyesnek minősített 
kémiai anyagok is felhasználásra kerülnek. Ez 
az útmutató az üzemi terület közelében lakók 
tájékoztatására készült, vészhelyzet esetére.



Felkészülés a vészhelyzetekre

Modern technológia, magas 
szakmai színvonal

A vészhelyzeti tervek azért készülnek, mert az ilyen helyzeteket 
nem zárhatjuk ki teljesen. Ezeket a terveket az Azomureș az 
illetékes szervek közreműködésével rendszeresen frissíti, 
ellenőrzi és teszteli. A tervek a balesetmegelőzésről, a balesetek 
következményeinek minimalizálásáról és a lakosság, illetve a 
munkatársak védelméről szólnak. Az Azomureș vészhelyzeti 
magánszolgálata rendszeres edzéseket tart az esetlegesen 
felmerülő vészhelyzetektől függően. Az üzemi személyzet 
havi rendszerességgel vesz részt olyan gyakorlatokon, 
melyeken lehetséges vészhelyzeteket szimulálnak.

Az Azomureș üzemi területét kerítés veszi körül, az egész 
terület kamerával és járőrszolgálattal megfigyelt, a dolgozók, 
látogatók belépése és a járműforgalom ellenőrzött, 
szabályozott belépést biztosító kapukon történik.

Az Azomureș korszerű technológiát és berendezéseket 
használ, tevékenysége az európai jogszabályokhoz igazodik. 
Prioritásiank közé tartozik a gyártási folyamatok megfelelő 
ellenőrzése és a berendezések megelőző karbantartása. 
Meghozzuk a megfelelő műszaki intézkedéseket azért, 
hogy tevékenységünk ne veszélyeztesse a lakosságot és a 
környezetet. A vészhelyzetek megelőzésében kulcsszerepet 
játszik a felelősségvállalás és munkatársaink szakmai 
felkészültsége. Munkatársaink alapos és mindenre kiterjedő 
képzésben részesültek a gyártási folyamatokkal és a 
berendezések működtetésével kapcsolatban.



Kockázatmeghatározás
Az esetleges vészhelyzetek megelőzése érdekében folyamatos 
az üzemi berendezések részletes biztonsági ellenőrzése és 
kockázatértékelése. Ezt egy külső ellenőrökből álló szakmai 
csoport végzi. A kockázatok tartós csökkentése érdekében 
intézkedéseket javasolnak és foganatosítanak.

A veszélyes kémiai anyagok biztonságos kezelését a Maros 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség (Agenția pentru 
Protecția Mediului Mureș), a Nemzeti Környezetvédelmi 
Felügyelőség Maros Megyei Igazgatósága (Garda Națională 
de Mediu - Comisariatul Județean Mureș) és a Maros Megyei 
Vészhelyzeti Felügyelőség (Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Mureș) felügyeli időszakos ellenőrzések által.



Maros Megyei Horea 
Vészhelyzeti Felügyelőség

Az Azomureș csapata által azonosított lehetséges 
vészhelyzetek alapján a Maros Megyei Horea 
Vészhelyzeti Felügyelőség kidolgozott egy külső 
vészhelyzeti tervet is, vészhelyzetek esetén 
alkalmazandó beavatkozási rendelkezésekkel 
Az esetlegesen érintett terület minden lakosa 
köteles betartani a Vészhelyzeti Felügyelőség 
utasításait.



További információk a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség 
honlapján: www.isumures.ro
Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség Horea utca 28 sz.
Telefon: 0265 269661, 0265 269662
E-mail: dispecerat@isumures.ro

EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112





Az üzemi területen használt főbb 
veszélyes anyagok jellemzői

Azomureș

OLVASD EL AZ ÚTMUTATÓT IS. 
Vészhelyzetben nincs idő gyakorolni.

Ammónia Nitrogén-dioxid
A vegyület veszélyes 
tulajdonságai

Színtelen, szúrós szagú 
gáz, belégzése mérgező, 
gyúlékony.

Sárgás-vöröses színű, magas 
koncentrációban szúrós szagú 
gáz, belégzése mérgező.

Egészségügyi és 
környezeti
hatás

Irritálja a bőrt és a 
légzőszerveket. Magas 
koncentrációban 
végzetes lehet. Veszélyes 
a vízi környezetre. Nem 
rákkeltő.

Magas koncentrációban irritálja 
a bőrt és a légzőszerveket. Nem 
rákkeltő.

További információkért az Azomureș által felhasznált veszélyes kémiai vegyületekről 
látogasson el az alábbi honlapra: www.azomures.com



1. A VESZÉLY ELŐREJELZÉSE

2. A VESZÉLYES GÁZOK ESETLEGES BELÉGZÉSE

3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A BALESETRŐL

A Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség által szervezett és a helyi sajtóban 
meghirdetett időszakos vészhelyzeti szimulációs gyakorlatoktól eltekintve, 
egy esetleges vészhelyzet az Azomureș üzem területén és a körülötte lévő 
területen leadott 2 perces riasztó vészjelzések (5, egyenként 16 másodperces 
impulzus, 10 másodperces szünettel) révén ismerhetők fel.

Ha a riasztó vészjelzés elindul, a teendő a következő:
Menjen be egy helyiségbe. Maradjon bent.
• Csukja be az ajtókat, ablakokat, zárja le a szellőzőnyílásokat és a 
légkondicionálókat.
• Kapcsolja be a rádiót és várja az utasításokat.
• Kerülje a telefonálást a segélyhívó vonalak túlterheltségét megelőzendő.
• Az úton lévő veszélyek elkerülése érdekében ne induljon el hatósági 
engedély nélkül.

FONTOS!
A folyamatos hangjelzés azt jelzi, hogy véget ért a veszélyhelyzet.

Kövesse a fenti utasításokat és azon kívül:
Ha zárt helyiségben tartózkodik és gázszagot érez:
• Takarja el száját és orrát egy benedvesített ruhával és lélegezzen rendesen.
•Figyelje a rádióban a hatósági utasításokat.
Ha kint tartózkodik és nem tud bemenni egy zárt helyiségbe:
• Haladjon széllel szemben.
• Próbáljon meg feljutni minél magasabbra, például egy dombra.

Kövesse a rádió- és tévéműsort, olvassa el a hivatalos sajtóközleményeket, 
figyelje a RO ALERT mobiltelefonos vészjelzőrendszert vagy figyelje a 
mentőszolgálatok által közzétett híreket.

Őrizze meg ezt a tájékoztató anyagot vészhelyzet esetére!
Ez a biztonsági előírásokat tartalmazó prospektus a hatályos európai jogszabályi előírások, a veszélyes 
anyagokat érintő veszélyhelyzetek ellenőrzését szabályozó 2016/59. sz. törvény szerint állítottuk össze.
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VÉSZHELYZETEK
Az Azomureș üzemi területén kívül bekövetkező 
veszélyhelyzetek lehetnek például a környéken 
gázfelhők formájában észlelt, látható (nitrogén-
oxidok) vagy láthatatlan gázkibocsátások 
(ammónia). Az ipari tüzek káros füstöket és kormot 
eredményezhetnek, melyek átterjedhetnek a 
környezetre.



Tel.:  0265 253700
Fax:  0265 252627

office@azomures.com
www.azomures.com

Cím:  Gheorghe Doja u. 300 sz.
 540237 Marosvásárhely, Maros megye, Románia

A magyar és angol nyelvű változat megtekinthető a www.azomures.com honlapon, illetve a 
comunicare@azomures.com e-mail címen jelzett igény esetén ingyenesen elpostázzuk.


