В промишлеността се използват и съхраняват големи количества химически вещества, които
при определени обстоятелства – природни бедствия, последици от промишлени аварии на
химически, пожаро-взривоопасни, хидротехнически, радиационни и др. обекти, могат да се
превърнат в заплаха за здравето и живота на хората.
За да се ограничи допускането на промишлени аварии се предприемат строги превантивни
мерки. Ако въпреки това възникнат аварии, ще има незабавна реакция на специализираните
органи за овладяване на обстановката и за ликвидиране на последиците.
Необходимо е да знаем какви потенциално опасни обекти има в района, в който живеем, и
какво можем ние самите да направим в случай на тежка авария или на природно бедствие,
вследствие на което е възможно да има изтичане на отровни вещества.













1. „АВАРИЯ” е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен
трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, ядрени инциденти и други
екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.
2. „ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ” е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и
агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, като
обработка, използване, съхраняване, натоварване, транспорт или продажба, когато това води до
опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околна среда.
3. „ИНЦИДЕНТ” е непредвидено или ограничено по време и пространство действие, с висока
интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на
хора, имущество или околна среда.
4. „ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСЕН ОБЕКТ” е този, който поради своите функции, размери или
обслужвана зона може, при повтарящи се отклонения от нормалната експлоатация и
разрушаване, да причини в големи размери материални щети, увреждане на здравето,
разстройване на жизненоважни, социални и икономически дейности.
5. „ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА” - предназначени са за предпазване на
дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от
температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия.
6. „КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА” са инженерни съоръжения - скривалища и
противорадиационни укрития, които са предназначени за осигуряване защита на населението
при въздушно нападение, от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и
биологични агенти.

Основни източници на химическо замърсяване са авария в предприятия на химическата и
нефтопреработващата промишленост, водопроводни и пречиствателни съоръжения, използващи
хлор, предприятия на хладилната промишленост, използващи амоняк др.
Химическото замърсяване може да възникване при военни действия и терористични актове,
с цел да се създаде паника, да се причини временна нетрудоспособност на голяма част от
населението, да се замърсят и заразят питейните водоизточници и храни за масова употреба.
За опасност от химическо замърсяване на населението се информира чрез: Българското
национално радио, българската национална телевизия, информационни и тевизионни канали и
сиренната система на Министерството на вътрешните работи. Сигналът се подава със сиренен вой
в продължение на три минути. Дублира се с чести удари по звучащи предмети и текст:
„ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!”
„ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ” !,
„ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ”!,
„ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ”!

Правилното поведение изисква добре да се познават симптомите от въздействието на
химическите отровни вещества върху човека: кашлица, нарушено дишане, виене на свят, силно
главоболие, сълзотечение, проблеми със зрението и сърдечната дейност, дезиориентация и
халюцинации, треперене, гърчове и др. При подаване на сигнал за „химическо замърсяване”
запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
Следете указанията на Министерството на вътрешните работи
излъчвани по БНР, БНТ и електронните медии!
В зависимост от мястото където се намирате, е необходимо да се
предприемат следните действия.
 Правила за поведение в училище:
- При сигнал за „химическо замърсяване” спазвайте указанията на училищното ръководство,
съгласно училищния план за действие при „химическо замърсяване”!
- Под ръководството на учителите заемете местата си в укритието или херметизирайте класните
си стаи!
- Незабавно сложете индивидуални средства за защита, раздадени от вашия преподавател!
- При напускане на класната стая, използвайте указаните знаци за придвижване до найблизкото укритие.
- При указания от Министерството на вътрешните работи и училищното ръководство,
учениците се изпращат по домовете им, след преминала опасност и осъществена връзка с родители
и близки!



Правила за поведение у дома:

- Затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците,
закрепете към тях мокри одеала, завеси и др.
- Следете информацията, периодично излъчвана по
електронните медии и изпълнявайте
указанията на МВР и другите компетентни органи!
- Излизайте само при крайна необходимост, със задължително
поставени индивидуални средства за защита. Ако нямате противогаз,
използвайте намокрена марлена превръзка, кърпа или хавлия.
- Спазвайте лична хигиена: старателно измиване на ръцете
преди всяко хранене, ежедневно къпане и др.
- Консумирайте само трайни консервирани продукти.
 Правила за поведение на открито място:
- Напуснете заразения район, като се движите
перпендикулярно на посоката на вятъра.
- Използвайте индивидуални средства за защита.
- Помогнете на поразените от химическо замърсяване
деца и възрастни хора да напуснат района.
- Ако сте в превозно средство, затворете прозорците до излизане извън заразения район.
- При поява на някой от симптомите на поразяване потърсете незабавно спешна помощ.

Правила за поведение след напускане на заразения район:
- Ако сте станали свидетел на инцидент с хора, поразени от отровни
вещества, подайте сигнал на телефон 112.
- При излизане от заразения район,
махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили
индивидуалните средства за защита.
- Измийте ръцете, лицето и тялото си обилно с вода и сапун.
- Промийте устата, носа и очите си с 2% воден разтвор
на сода бикарбонат.
- Помогнете на пострадалите! Изведете ги на чист въздух.
- Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи.
- Препоръчително е на пострадалите да
се даде топло мляко и минерална вода.
- Потърсете медицинска помощ.


След отстраняване на аварията:
- При завръщане по домовете, работните места и класните стаи помещенията трябва да се
проветрят, мебелите, пода и стените да почистят с влажна кърпа.
- Спазвайте лична хигиена! Облечете чисти дрехи. Свалените обувки и горно облекло поставете в
полиетиленов плик и в отделен шкаф.
- Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния
слой.
- Ползвайте плодове и зеленчуци от градината, само ако има разрешение на компетентните органи.
- Не извеждайте домашните животни в заразените райони.
- Направете медицински преглед и лабораторни изследвания
при наличие на симптоми за отраване.


АМОНЯК – Безцветен газ с остра задушлива миризма,
два пъти по-лек от въздуха, образува експлозивни смеси.
Разтворим е във вода. Парите му образуват бял облак
на височина 20-30 метра.
Вследствие на поетат влага от въздуха облакът отново
се спуска близо до земната повърхност.
Признаците за отравяне с амоняк са: задушаване,
сърцебиене, кашлица, болки в очите, нарушена координация,
повръщане , гъргове и дори смърт.
При отравяне с амоняк се препоръчва чист въздух,
вдишване на водна пара с прибавка на оцет или лимонтузу
/в горещата вода се сипва оцет/.
При поражение на кожата от
амоняк, след измиването й с чиста вода се прави
компрес с 2-3 % воден разтвор на оцетна,
лимонена или винена киселина.
Направете промивка на очите
с вода - 0,5-1% разтвор на стипца или
2-3 % разтвор на оцет.




ХЛОР - Силно отровен газ с жълто-зелен цвят,

с остра задушлива миризма. Разтворим е във вода.
Бързо се изпарява и образува жълтозелен облак,
който се движи близо до земната повърхност
и се събира в ниските места и тунели.
Признаците на отравяне с хлор са:
суха мъчителна кашлица, рязкя болка в гърдите,
повръщане, парене и сълзене в очите,
при съприкосновение предизвиква
изгаряния на кожата.
При високи концентрации
може да причини оток на белите дробове и смърт.
На пострадалите от хлор промийте очите,
носа и устата с 2% разтвор на сода бикарбонат
/1 чаена лъжичка в чаша вода/.
Правете кислородни инхалации!
Препоръчва се и вдишване на пулверизиран
разтвор на сода бикарбонат.
Пострадалите се изпращат в болнично заведение.

ЖИВАК - Ако попаднете на разпилян живак, не забравяйте,
че парите му са изключително отровни.
Ако счупите термометър отворете прозорците, за да се
прочисти въздуха в помещението.
Мястото на разпиления живак се обработва със
сяра на прах и се събира с помпичка, лист от медно фолио,
четка или прахосмукачка със задържащ филтър.
Почистете мястото с миещи препарати!
Ако разберете, че някой е играл с „подвижните топчета”,
убедете го, че трябва незабавно да свали замърсените дрехи
и да се изкъпе обилно с вода и сапун.
При вдишване на живачни пари,
пострадалият се извежда на
чист въздух.
При всички случаи на отравяния
с живак и живачни съединения
потърсете лекар-токсиколог.


