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AS DBT Sillamäe sadamas asuv BCT terminal
Aastast 2009 tegutseb Sillamäe sadamas AS DBT poolt rajatud BCT terminal ammoniaagi ja vedelväetiste käitlemiseks.
Seoses asjaoluga, et veeldatud ammoniaak on ohtlik aine, loetakse BCT terminali suurõnnetuse ohuga ettevõtteks.
Terminal on projekteeritud ja ehitatud kõiki ohutusnorme arvestades. Samuti rakendatakse seal kõiki ohutusabinõusid,
mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkonda. Sellele vaatamata peab Sillamäe elanikkond olema teadlik
käitumisjuhistest avariiolukorras.
Ammoniaagi ohtlikkus
Ammoniaak on normaaltingimustel spetsiifilise terava ja ärritava (nuuskpiirituse) lõhnaga värvitu sööbiv gaas. Ainet
transporditakse rõhu all veeldatult. Teatud tingimustel veeldatud olekust läheb kiiresti üle gaasilisse. Atmosfääris
moodustab külma valge pilve, mis püsib maapinnal. Soojenedes tõuseb gaasipilvena üles.
Mõju tervisele
Ärritab tugevasti silmi ja hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, nina-kurguvalu, köha, hingamisraskust, valu rindkeres.
Suuremate kontsentratsioonide korral võib tekkida raske hingamisteede ja kopsude kahjustus, s.h kopsuturse, võimalik on
äkksurm. Kontakt veeldatud ammoniaagiga põhjustab söövitust ja raskekujulisi külmakahjustusi.
OLULISED TELEFONINUMBRID:
Hädaabinumber:
Päästeala infotelefon:
Mürgistusteabekeskus:
Perearsti nõuandetelefon:

112
1524
16662
1220

KÄITLEMISEGA KAASNEVAD RISKID JA ARVUTUSLIK MAKSIMAALNE OHUALA
Ohualade alguspunkt on BCT terminali laadimisestakaad (1).
•
Eriti ohtlik ala, Rv (raadiusega kuni 450 m) – ohuala osa, kus on inimese hukkumise tõenäosus 50%.
•
Väga ohtlik ala, Re (raadiusega kuni 1200 m) – ohuala osa, kus on inimese hukkumise tõenäosus vahemikus 1–
49%.
•
Ohtlik ala, Ro (raadiusega kuni 2700 m) – ohuala osa, kus inimene võib saada jäävaid tervisekahjustusi.
Kui võtta aluseks kõige ohtlikum stsenaarium ja suurim võimalik ohuala (Ro, 2700 m), siis sinna võib jääda hinnanguliselt
kuni 15000 inimest.

Skeem 1. BCT terminali ohualade ulatused. Eriti ohtlik ala (punane), väga ohtlik ala (oranž) ja ohtlik ala (kollane).

Skeem 2. Informatiivne skeem ohualade kohta sõiduki ja vaguni kokkupõrkel Silport 1 raudtee ülesõidul sadama
territooriumil. Eriti ohtlik ala (punane), väga ohtlik ala (oranž) ja ohtlik ala (kollane).

OHUST SAAD TEADA:
· kuuldes ohusireeni signaali
· kuuldes vastavat teavet valjuhääldist
· saades täiendavat informatsiooni raadiost või televiisorist
· tundes spetsiifilist teravat lõhna ning ärritust kurgus ja silmades
KÄITUMISJUHISED:
• Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale, vältides orge ja kattes hingamisteed. Kui ohualast pole
võimalik lahkuda, siis varju siseruumidesse (va kelder).
• Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon. Lahku kiiresti ohualast.
• Siseruumides viibides sulge aknad ja uksed ning lülita välja ventilatsioon ja/või sulge tuulutusavad.
• Ära mine õue enne ohu möödumist - ilma ohutusvahenditeta välja minek võib lõppeda tervisekahjustuse või
surmaga.
• Lülita sisse Vikerraadio või Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula antavaid käitumisjuhiseid. Informatsiooni saad ka
veebileheküljelt www.rescue.ee ja päästeala infotelefonilt 1524.
• Vajadusel pöördu arsti poole.

SIREENID EHK VARAJASE HOIATAMISE SÜSTEEM
Sillamäe linnas on rajatud autonoomne hoiatussireenide süsteem, mille abil on vajadusel võimalik korraldada
elanike ja külaliste kiire teavitamine ohtude korral.
Üldhäire signaal
Minut kestev (7 sekundi pikkune tõusev ja 7 sekundi pikkune langev heli), mida korratakse 30 sekundi järel
vähemalt kolm korda.

Signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude korral, täpsem info ohu iseloomu kohta ja
käitumisjuhised edastatakse massimeediakanalite kaudu.
Ohu lõpp
Minut kestev ühtlane pidev heli, mida edastatakse üks kord.

Signaal tähendab, et oht on möödas ja kõik tavapärased tegevused on taas aktsepteeritavad.
Testsignaal
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.

Sireeni heli tähendab hoiatussüsteemi korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

