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Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zamieszczamy poniżej kilka 

ważnych informacji dotyczących naszej firmy. Prosimy o zapoznanie się z 

poniższymi informacjami. 

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej.  

 

nazwa: Daicel Safety Systems Europe Sp.z o.o. 

adres: ul. Strefowa 6, 58-130 Żarów  

strona internetowa: www. daicelsse.com 

 

Prowadzący zakład: 

Atshusi Hatomoto – Prezes firmy,  

telefon 605880776 

email: at_hatomoto@jp.daicel.com 

 

Koordynator bezpieczeństwa:  

Jarosław Lech – Inspektor PPOŻ / Kierownik BHP i Ochrony Środowiska,  

telefon: 500035657 

e-mail: jaroslaw.lech@dsse.daicel.com 
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1. Profil produkcji  

Przedsiębiorstwo Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie: 

• produkcja napełniaczy do poduszek powietrznych, w procesie produkcji których używa się 

materiałów pirotechnicznych do użytku cywilnego 

 

2. Charakterystyka magazynowanych i transportowanych substancji niebezpiecznych na terenie 

firmy DSSE. 

Na potrzeby bieżącej produkcji magazynuje się i transportuje mieszaniny pirotechniczne w postaci 

granulatu i elementów zawierających materiały pirotechniczne (zapłonniki). Karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznych dostępne są w siedzibie firmy, w miejscach użytkowania oraz w dziale 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  

 

3. Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dla 

społeczeństwa  

Po zgłoszeniu poważnej awarii przemysłowej, dalsza informacja zostanie ogłoszona w głównych i 

lokalnych mediach. Należy wtedy przestrzegać poniższych zasad: 

1. Nie zbliżaj się do źródła awarii. 

2. Przebywając na terenie otwartym: 

• opuść zagrożony teren  

• postępuj zgodnie z komunikatami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych, 

internetowych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające. 
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3. Przebywając w pomieszczeniu: 

• włącz odbiornik radiowy, telewizyjny na pasmo lokalnej stacji, wejdź na stronę internetową 

lokalnej jednostki samorządowej  

• wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji, 

bezwzględnie wykonuj przekazane polecenia. 

 

4. Alarm o skażeniach  

 Po usłyszeniu alarmu o skażeniach: 

1. Przebywając na terenie otwartym: 

• zwróć uwagę na kierunek wiatru  

• opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru  

2. Przebywając w pomieszczeniach  

• włącz odbiornik radiowy, telewizyjny lub stronę internetową na pasmo lokalnej 

jednostki samorządowej i stosuj się ściśle do poleceń wydawanych przez władze 

lokalne lub służby ratownicze, 

• uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokra tkaniną lub oklej taśmą, 

• chroń drogi oddechowe. Wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów ( zwilżona 

w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, ręcznik, itp.) 

 

PAMIĘTAJ!!! 

Najczęstszą przyczyną uwolnienia niebezpiecznych substancji, mieszanin chemicznych są: awarie 

w obiektach przemysłowych, rozszczelnienia rurociągów przemysłowych, wypadki cystern 

kolejowych lub samochodowych.  
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Zapobiegawczo zadbaj, aby w twoim miejscu pracy i domu zawsze znajdowały się przedmioty 

niezbędne dla ciebie, twoich bliskich i podopiecznych w przypadku wystąpienia zdarzenia 

niebezpiecznego: 

• radioodbiornik zasilany bateriami, komputer lub telefon komórkowy,  

• latarki, zapasowe baterie,  

• sprzęt ochrony dróg oddechowych,   

• apteczka pierwszej pomocy  

• gaśnica  

W przypadku ostrzeżenia o możliwości wystąpienia zagrożenia dodatkowego: 

• żywność na okres 3- 5 dni, 

• woda pitna w ilości 5 litrów na osobę na okres 3- 5 dni, 

• środki higieny  

• odzież  

 

Jak powinieneś się zachować w sytuacji zagrożenia? 

• działaj szybko, bez paniki,  

• słuchaj komunikatów radiowych, telewizyjnych lub internetowych, 

• udzielaj pomocy potrzebującym, 

• umiejętnie korzystaj z zapasów. 

• słuchaj poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń ( straż pożarna, policja, 

służby ratunkowe ) 

• w razie konieczności opuść miejsce pracy i zamieszkania  

• zabezpiecz swoje mienie.  

  


