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GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ KAUNO
ELEKTRINöS MAZUTO ŪKYJE ATVEJAIS IR SUSIPAŽINIMO SU
PAVOJINGO OBJEKTO SAUGOS ATASKAITA TVARKOS APRAŠAS
1. Uždaroji akcin÷ bendrov÷ „Energijos sistemų servisas“, kurios buvein÷s adresas yra
Taikos pr. 147, Kaunas, įmon÷s registracijos kodas 136025070, eksploatuoja Kauno elektrin÷s
mazuto ūkį, esantį adresu Ateities pl. 35, Kaunas. Mazuto ūkis priskiriamas III pavojingumo
kategorijos objektams.
2. Informacija apie Kauno elektrin÷s mazuto ūkį teikiama:
UAB „Energijos sistemų servisas“, adresas Taikos pr. 147, Kaunas
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas, tel. (8 37) 308 245, faks. (8 37) 456 263
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos civilin÷s saugos inžinierius, tel. (8 37) 308 245
Elektrin÷s pamainos vadovas, tel. (8 37) 308 252 (visą parą avarijos atveju)
El. paštas info@enss.lt, interneto adresas www.enss.lt
Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val.,
penktadieniais nuo 7.30 val. iki 14 val.
2. Kauno elektrin÷s mazuto ūkyje sand÷liuojama pavojinga medžiaga – mazutas.
Kauno elektrin÷je jis naudojamas kaip rezervinis kuras. Mazuto ūkyje yra mazuto saugojimo
rezervuarai su iškrovimo-pakrovimo, saugojimo, paruošimo ir transportavimo infrastruktūra.
Eksploatuojant Kauno elektrin÷s mazuto ūkį, galimas mazuto išsiliejimas bei užsidegimas.
Mazutas – klampus, tamsus, degus skystis, užsiliepsnoja pašildytas nuo atviros liepsnos, dega
išskirdamas juodos spalvos dūmus.
3. Gaisro metu iš mazuto išsiskiriančių medžiagų charakteristikos:
Anglies monoksidas, CO. Priskiriamas IV kenksmingumo klasei pagal HN 23 – 2001.
Leistina koncentracija darbo zonoje 20 mg\m3. Esant 0,006 mg\l ore ir poveikio laikui 25 min. sumaž÷ja akių jautrumas. Esant 0,08-0,11 mg\l ore ir poveikio laikui 3,5-5 val., pažeidžiama
koordinacija, žmogus negali savarankiškai pasišalinti iš įvykio vietos. Esant 0,88 mg\l ore ir
poveikio laikui 2 val. - prarandama sąmon÷.
Azoto oksidai NOx. Pagal HN 23-2001 priskiriami III kenksmingumo klasei. Leistina
koncentracija darbo zonoje yra 5 mg\m3. Esant 0,095 mg\l ore po 1 min., pasireiškia gleivin÷s
erzinimas. Esant 0,95 mg\l po 5 min. - plaučiu paralyžius, galima mirtis.
Sieros dioksidas, SO2. Pagal HN 23-2001 priskiriamas II kenksmingumo klasei.
Leistina koncentracija darbo zonoje yra 10 mg\m3. Esant 8,3 mg\l ore ir poveikio laikui 3 min.,
pasireiškia didelis gleivin÷s suerzinimas, dusinimas. Esant didesn÷ms koncentracijoms, galimas
plaučių paralyžius arba kv÷pavimo organų ligos, kurių poveikio požymiai atsiranda po keleto
valandų. Galimi mirtini apsinuodijimo atvejai (pra÷jus nuo 20 dienų iki 10 m÷nesių).
4. Įvykus avarijai Kauno elektrin÷s mazuto ūkyje galimi šie rizikos faktoriai gyventojams
ir aplinkai:
- oro užteršimas (būtina sandariai uždaryti langus bei duris ir pasistengti nebūti lauke);
- paviršinių bei gruntinių vandenų užteršimas (nesinaudoti paviršiniu vandeniu);
- apsinuodijimas mazuto garais (apsinuodijusįjį būtina išnešti į gryną orą, odą ir burną
praplauti šiltu vandeniu).
5. Aplinkiniai gyventojai apie įvykusią avariją ir gyventojų elgseną bei veiksmus siekiant
išvengti neigiamo avarijos poveikio informuojami per televiziją, radiją, garsiakalbiais ir kitomis

informavimo priemon÷mis. Informacija taip pat skelbiama internete adresu www.enss.lt bei visą
parą teikiama telefonu (8 37) 308 252.
6. Įvykus avarijai Kauno elektrin÷s mazuto ūkyje gyventojai privalo besąlygiškai laikytis
Kauno miesto savivaldyb÷s Civilin÷s saugos tarnybos darbuotojų, gaisrininkų ir policijos pareigūnų
nurodymų.
7. Su pavojingo objekto avarijų likvidavimo planu galima susipažinti UAB „Energijos
sistemų servisas“ Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboje bei Kauno miesto savivaldyb÷s
Civilin÷s saugos tarnyboje, o su savivaldyb÷s pasirengimo avarijoms planu bei gauti daugiau
informacijos galima Kauno miesto savivaldyb÷s Civilin÷s saugos tarnyboje, adresu Donelaičio
g.19, Kaune, tel. 8 616 45 772.
8. Įvykus avarijai Kauno elektrin÷s mazuto ūkyje, nurodymus objektui teikia Kauno
miesto savivaldyb÷s Civilin÷s saugos tarnyba bei Kauno miesto avarijas likviduojančios tarnybos.
9. Su pavojingo objekto Kauno elektrin÷s mazuto ūkio saugos ataskaita galima
susipažinti UAB „Energijos sistemų servisas“ Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboje, pateikus
raštišką prašymą UAB „Energijos sistemų servisas“ generalinio direktoriaus vardu. Per 10 darbo
dienų išnagrin÷jus prašymų motyvus, interesantai apie susipažinimo su saugos ataskaita galimybę
informuojami registruotu laišku.
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