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Потпис 
 

 

Датум 28/01/2021 



UN-04 – Проектен план за одговор при итни 

случаи 

Рев.3 

 

  Страница 2 од 36 

ОПТШИ КЛАУЗУЛИ 

A. Обем 

 

Овој план и вклучените контролни листи ги опишуваат мерките што треба да се преземат во итни случаи и кои треба 

да се користат како водич при управувањето и соодветниот одговор, како и за минимизирање на ефектите од инцидентот. 

Овој план може да се користи како самостоен документ или заедно со Планот за деловен континуитет на 

Polyecogroup (BCP), по потреба.  

Наведените контролни листи се достапни само заедно со овој документ. 

 

B. Имплементација и одговорности 

 

Овој план се имплементира преку сите активности на Polyecogroup под одговорност на Линиските менаџери и целиот 

вклучен персонал. 

Менаџерот за HSSEQ е одговорен за издавање, дистрибуција и контрола на овој план. 

 

C. Цели на квалитет, здравје, 

безбедност, сигурност и животна 

средина (QHSSE) 

D. Клучни индикатори за успешност 

(KPI) 

 
• Одржување на основните деловни функции во тек 

на еден инцидент, со минимизирање на неговото 
влијание врз клиентите и вработените 

• Итно известување за каков било инцидент 

• Обезбедување на упатства за ефикасно 
управување со информациите во тек на еден 
инцидент 
 

 

• Во согласност со релевантниот регистар за  KPI 

E. Обрасци и прилози 

 

Акциски планови за одговор и контролни листи  

1. Пожари / експлозии  

2. Излевања / испуштања (масло - хемикалии) 

3. Повредени / жртви 

4. Контролна листа со смртни случаи 

5.  Несреќа при транспорт (патен, поморски, воздушен сообраќај) 

6. Природни непогоди 

7. Закана со бомби / експлозиви (3 страници) 

8. Киднапирање 

9. Дефекти во опремата 

10.  Електричен удар (струен удар) 

11.  Евакуација 

12.  Процедура за чистење на опасен отпад 

13. Надминување на границите на емисии на воздухот  

 

АНЕКС A – ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА ВО ИТЕН СЛУЧАЈ  

АНЕКС Б – ЛОКАЦИИ НА ОПРЕМА ЗА ОДГОВОР ВО ИТНИ СЛУЧАИ 
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План 

A. Општи насоки 

Секој инцидент што е поврзан со работењето на Polyecogroup или работењето на нивните клиенти ќе 

добие соодветен одговор предводен од постар менаџер.  

Кога е потребно, ќе се мобилизира тим за управување со инциденти. Големината и составот на тимот ќе 

зависат од видот на итниот случај. 

Приоритетите се дадени според следниот редослед: 

a) Безбедност на персоналот 

b) Заштита на животната средина 

c) Ублажување на штетите 

Дефиниција за итен случај 

„Итен случај“ постои кога еден инцидент ќе се случи или пријави, а кој претставува или може да резултира 

со сериозен ризик за: 

• Безбедноста на персоналот 

• Животната средина 

• Имотот 

и тој ќе продолжи да постои сé додека: 

A. Се докаже дека пријавата е лажна; или 

B. Проблемот или проблемите се решат. 

ЗАБЕЛЕШКА:  Лажните повици не се невообичаени.  Ако се сомневате во идентитетот / статусот на 

повикувачот, изворот на информациите итн., тогаш повикот можеби ќе треба да се провери. 

Прием 

Најчест начин на кој се пријавува итен случај е преку телефон, директно или индиректно од страна на 

засегнатите. Алтернативно, итен случај може да се случи на локацијата на објектот на Polyecogroup. 

Прием на повик за итен случај 

Во зависност од природата на итниот случај, првиот повик може да биде многу краток, а повеќе 

информации да се добијат од подоцнежните повици. Важно е што поскоро да се искористат што е можно 

повеќе детали за да може да се даде целосна поддршка. 

Примателот на повикот ќе забележи детали за повикувачот (име, пол, тел. број, итн.), а потоа ќе го поврзе 

повикувачот со соодветниот менаџер кој ќе одлучи за мерките што треба да се преземат.  

Безбедносна закана 

Безбедносната закана мора сериозно да се сфати и веднаш да се пријави до Врвниот менаџмент. 

Полицијата секогаш треба да биде известена за каква било безбедносна закана. 

B. Ниво на одговор 

Врвниот менаџмент ќе одлучи кое ниво на одговор е потребно и кој треба да помогне при одговорот. Тој 
треба да гарантира дека ќе се мобилизираат доволно ресурси за правилно управување со инцидентот. 

При повикување на персоналот за формирање на тим за управување со инциденти треба да се земе 
предвид потенцијалниот развој на инцидентот со цел да се гарантира дека се достапни соодветни ресурси и 
дека доколку одговорот се одолговлечи, ќе бидат потребни периоди на одмор за тимот.  

C. Акциски планови за одговор и контролни листи 

Основните акциски планови за одговор се создаваат за видови на итни случаи во кои може да се очекува 

дека Polyecogroup ќе се вклучи. 

1. Пожари / експлозии  

2. Излевања / испуштања (масло - хемикалии) 
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3. Повредени / жртви 

4. Контролна листа со смртни случаи 

5.  Несреќа при транспорт (патен, поморски, воздушен сообраќај) 

6. Природни непогоди 

7. Закана со бомби / експлозиви (3 страници) 

8. Киднапирање 

9. Дефекти во опремата 

10.  Електричен удар (струен удар) 

11.  Евакуација 

12.  Процедура за чистење на опасен отпад 

13. Надминување на границите на емисии на воздухот  

AНЕКС A – План за евакуација во итен случај  

АНЕКС Б – Локации на опрема за одговор во итни случаи  

 

D.  Соочување со медиумите 

Во случај на инцидент во кој е вклучена Polyecogroup, постои голема можност за вклучување на 
медиумите. Важно е да се постапува со нив на професионален начин за да бидеме сигурни дека тие ја 
прикажуваат компанијата како добро организирана и грижлива со тоа што има воспоставен план за итен 
одговор.  

Претседателот е единствената личност овластена директно да се соочува со медиумите.   

Подготовка на соопштение за медиумите 

(a) Што е можно побрзо по појавата на инцидентот, треба да се подготви и издаде првична изјава или 
соопштение за медиумите. Ова, што е можно поскоро, треба да биде проследено со друга изјава, идеално во 
рок од еден час, со давање на некои основни информации. После ова, штом информациите станат достапни, 
изјавите треба да се дадат, но соопштението не треба да се даде предвреме, особено ако има жртви. 
Клучната работа е да го исполните ветувањето; ако кажете дека ќе дадете друга изјава за еден час, тогаш тоа 
треба и да го сторите.   

(b) Содржината на целото соопштение ја одобрува Претседателот и правниот оддел на Polyecogroup, а 
доколку е потребно, ќе се бара одобрение и од нашите осигурителни компании и правниот советник. При 
одобрување на соопштението за медиумите, треба да се внимава да се обезбеди одобрување од клиентот, 
онаму каде што е неопходно / потребно. 

(c) При подготвување на соопштението за медиуми, треба да се внимава дадените информации да 
бидат точни и да издржат проверка. Избегнувајте шпекулации и субјективно толкување. Не давајте 
оптимистички тврдења кога итниот случај сé уште трае. 

Насоки за пишување на соопштение за медиумите 

✓ Проверете го материјалот за соопштението (на пример, белешки од факс / телефонски разговор). 

Јасно означете што е добра / лоша вест. Не означувајте информации што се чувствителни или 

непотврдени. 

✓ За соопштението користете само означени информации. Започнете со најлошата од сите лоши вести 

(човечки жртви) и избалансирајте со најдобрата од сите добри вести (на пример, евакуирани / спасени 

или безбедни / повредени лица). Потоа, изградете го следниот пасус на сличен начин, по можност со 

справување со штетата настаната во животната средина (доколку е релевантно). 

✓ Вклучете ги приоритетите и планот на дејствување на компанијата (но, деталите во врска со луѓето 

СЕКОГАШ да бидат на прво место). 

✓ Секое соопштение може да се даде самостојно (на пример, не зборувајте за „несреќа“ без да бидете 

поконкретни). 

✓ Одлучете дали соопштението ќе се користи само реактивно (т.е., изјава за одговор) или проактивно 

(дистрибуирано до медиумите преку факс и телефон). 

✓ Избегнувајте технички поими. Ако тоа не е можно, објаснете го техничкиот поим. 

✓ Внимавајте да не вклучите информации за причината (можеби ќе биде потребно, но бидете 

претпазливи). 
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Контролни точки на соопштението за медиуми 

➢ Дали се вклучени три клучни факти? 
➢ Дали соопштението одговара на следните точки: 

▪ Што се случи? 
▪ Каде? 
▪ Кому? 
▪ Жртви? 
▪ Кои активности се преземаат? 
▪ Коментар на компанијата? 
▪ Изразување на жалење? 

➢ Дали е текстот без технички термини и е составен од едноставни, кратки реченици? 
➢ Осигурете се дека соопштението нема да содржи коментар за можната причина и нема да има обид за 

поделба на вината. 
➢ Дали соопштението содржи: 

• Време? 

• Датум? 

• Број? 
➢ Дали соопштението содржи контакт од медиумот? 
➢ Дали е соопштението одобрено од        Претседателот         Правниот оддел? 

Брифинг со медиумите 

Подготвувајќи се за брифинг со медиумите, треба да се запомнат следниве работи: 

• Дали е во интерес на компанијата да одржи брифинг со медиумите во тој момент? 

• Дали има нови вести што треба да се соопштат? 

• Идентификувајте ги клучните точки што треба да се соопштат. 

• Идентификувајте потенцијално тешки прашања и вежбајте ги одговорите. 

• Подгответе го соопштението за медиумите. 

• Одредете персонал за брифинг. 

• Идентификувајте теми / одговорности на одделни членови на тимот за брифинг, на пр., технички 
прашања итн. 

• Портпаролот да направи вовед, вклучувајќи ги деталите за целта / времетраењето на брифингот. 

• Портпаролот да го прочита подготвеното соопштение за медиуми кое ќе вклучува изјава за жалење. 

• Не отстапувајте од наведеното времетраење на брифингот. 

• Завршете го брифингот со јасно наведување дека ќе одговорите на уште 2 прашања. 

• Тимот за брифинг треба да го напушти местото штом ќе одговори на второто од последните 2 
прашања. 

 

E. Интервју 

Подготовка за интервју 

При подготовката за интервју, треба да се запомнат следниве работи: 

✓ Идентификувајте две или три клучни поенти. 

✓ Овие поенти треба да ги стават луѓето на прво место, животната средина на второ место и сè друго 

на трето место. Обидете се да ги наведете клучни поенти два пати на секое интервју. 

✓ Мора да ги наведете оперативните приоритети и акцискиот план. 

✓ Не зборувајте за пари / трошоци во рана фаза на несреќа која вклучува жртви. 

✓ Секогаш вежбајте ги тешките / чувствителните прашања пред брифингот за медиуми / интервјуата 

итн. 

✓ Бидете подготвени: очекувајте да бидете оспорувани за минати настани! 

✓ Не обидувајте се да ја браните компанијата со напади / да се претставите како неодлучни / 

несигурни. Не користете фрази како што се: „Се надевам“ / „Мислам“ / „Верувам“ / 

„Претпоставувам“. 

✓ Бидете сигурни дека сите „ја пеат истата песна“. Разговарајте со вашите колеги и клучните трети 

страни пред интервјуто / брифингот. 
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✓ Никогаш не ги коментирајте наводните коментари на трети страни. 

✓ Пазете се од прашањето „Зошто?“. Бидете исклучително претпазливи за прашања што се 

однесуваат на причината. 

✓ Преминувајте од чувствителни прашања кон области попозитивни за интересите на компанијата. 

✓ Избегнувајте да ве вовлечат во / да му дозволите на новинарот да поставува повеќе прашања. 

Доколку е потребно, прекинувајте го новинарот за да бидете сигурни дека ќе одговорите на одделни 

прашања. 

✓ Не двоумете се да ги исправите грешките направени за време на интервјуто / брифингот. 

✓ Бидете подготвени да дадете причини, ако нема достапни клучни информации. 

 

Покрај горенаведеното, пред да се согласите на / потврдите какво било интервју / брифинг со медиумите, 

треба да бидат разгледани и следниве точки: 

• Дали е во ваш интерес да дадете интервју во тој момент? 

• Кој печатен медиум / ТВ канал го сака интервјуто? 

• Во живо или снимено? 

• Што е познато за стилот на печатениот медиум / ТВ каналот? 

• Дали интервјуто е еден-на-еден или во форма на панел? 

• Ако е панел, кој друг ќе се појави? 

• Идентификувајте ги потенцијално најтешките прашања. 

• Дали се идентификувани три клучни поенти што треба да се соопштат? 

• Дали е подготвен воведен одговор на првото прашање? 

 

 Дијаграм на внатрешна комуникација 
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F. Услови за обука / вежби 

 

Бр. Вид на обука Опис  Фреквенција 

ERP1 

ERP Почетна и обука за 

повторување на 

знаењето 

ERP Почетна и обука за повторување 

на знаењето 

При ERP вовед и кога се прават 

огромни промени  

ERP2 Вежби на маса (TTX) 

Тестирајте го планот како 

функционален документ и проверете 

дали го разбира персоналот (ќе биде 

како вежба за проверка) 

Годишно 

ERP3 Целосна ERP вежба   

Може да вклучува и соработка со 

релевантни органи (ова ќе ги исполни 

барањата на годишните TTX) 

Годишно  

 

ЗАБЕЛЕШКА: Целата обука / сите вежби треба да бидат евидентирани, вклучително и успешноста во 

исполнувањето на целите и научените лекции.  

A. Референци 

1.1. Внатрешни 1.2.  Надворешни 

Нема  

 

 

 

 

 

 

 

Нема  

B. Дефиниции C. Кратенки 

Нема Нема 
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Акциски план за одговор и контролна листа 

Проект „Отстранување на техничките и економските 

бариери за започнување на активности за чистење на 

контаминирани телокации со алфа-HCH, бета-HCH и 

линдан во ОХИС” 
 

При појава на итен случај, веднаш треба да се контактираат 

следниве служби, комуникација што го формира системот за 

комуникации во итни случаи: 

Табела 1: Телефонски броеви за итен случај 

Итна медицинска помош 194 

Противпожарна служба 193 

Полиција 192 

Polyeco – Теренски супервизор: 

Georgios Tsaimos 

+30 695 181 2538  
да се додаде локален мобилен тел. 

број пред почетокот на работата 

Polyeco – Теренски супервизор: 

Zoran Ristic 
+389 75 652 013 

Претставник на ОХИС: 

…………………………… 

да се додаде име и локален мобилен 

тел. број пред почетокот на работата 

Претставник на UNIDO-PMU: 

…………………………… 

да се додаде име и локален мобилен 

тел. број пред почетокот на работата 

 

При секој итен случај, БЕЗБЕДНОСТА НА ПЕРСОНАЛОТ е 
секогаш на прво место. 
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Персоналот на Polyeco е одговорен за координација и 
организација на одговорот при итни случаи во име на кој 
било изведувач / подизведувач што Polyeco може да го 
користи за извршување на работите. 
 
 
Персоналот на Polyeco е одговорен за координирање со 
јавните и / или приватните служби за итни случаи. Polyeco 
ќе ги информира и ќе се поврзе со сите релевантни органи 
и јавни и / или приватни служби за итни случаи пред 
почетокот на работата. Сите договори ќе му бидат 
соопштени на Клиентот.  
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A. Вовед – Општи информации 

Локација 

Фабриката ОХИС АД се наоѓа на југо-источниот раб на градот Скопје, во близина на реката Вардар. Во 

рамките на комплексот за линдан во ОХИС АД – Скопје имаше фабрика за HCH, линдан и трихлоробензен 

(TCB) во која беа произведувани HCH, линдан, TCB и HCl. Комплексот за линдан постепено беше ставан во 

функција од 1964 година и функционираше сé до 1977 година, кога беше напуштен и престана со работа од 

еколошки причини и промена на пазарните услови. 

δ-HCH депонијата се состои од 5 бетонски базени со вкупна површина од приближно 940 м2. Дното на 

базените се наоѓа приближно 1,7 метри под нивото на земјата. Отпадот се фрлал и надвор од периметарот на 

базените (вкупната рамна површина на депонијата е 1.240 м2). Просечната дебелина на отпадот δ-HCH е 1,3 

м.  

 

Слика 1: Сателитска мапа на локацијата на ОХИС 
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Слика 2: Приказ на локацијата на ОХИС  
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Слика 3: Комплекс на згради на локацијата на ОХИС  

Опрема за итни случи 

Опремата за итни случаи на локацијата се состои од: 

- Радио (воки токи) 

- Противпожарни апарати 

- Комплет за прва помош 

- Туш за итни случаи/миење на очите 

- Лопати / кофи / HEPA вакуум 

- Комплети за излевање 

Опремата за итни случаи на локацијата ќе се наоѓа на истакнати и лесно достапни места, како што е опишано 

во Анекс Б. 
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1 Пожари / експлозии  
НАПРАВЕ

НО МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 1 
Проценете ја магнитудата на моменталната состојба 
(идентификувајте број на повредени, жртви, исчезнати лица, 
изложеност). 

Теренски 
супервизор 

 2 
Доколку е можно, спроведете активности за гаснење пожар во 
согласност со насоките дадени на страница 10 и според обуката на 
Polyeco за целиот персонал вклучен во активностите на локацијата. 

Теренски 

супервизор 

 3 Евакуирајте го целиот персонал од зградата или локацијата. 
Теренски 

супервизор 

 4 
Известете ги службите за итни случаи (Противпожарна-Прва 
помош-Полиција) и претставниците на ОХИС – UNIDO-PMU  

Теренски 

супервизор 

 5 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). 
Менаџер за H&S  

 5 Известете го Постариот менаџмент на Polyecogroup. 
Теренски 

супервизор 

 6 
Известете го Менаџментот за управување со ризици на 
Polyecogroup. 

Теренски 

супервизор 

 7 По потреба, организирајте превоз. 
Теренски 

супервизор 

 8 
Преземете чекори за заштита, обнова на имотот на компанијата, 
доколку е тоа безбедно. 

Теренски 

супервизор 

 9 Спроведете ги процедурите за информирање на семејствата. 
Менаџер за H&S  

 10 Спроведете план за деловен континуитет.  Теренски 
супервизор 

 11 
Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 
медиумите, доколку е потребно. 

Менаџер на целиот 
проект 

 12 Воспоставете комуникации од / до местото: радио, телефон. Теренски 
супервизор 

 13 Овозможете започнување на истрага. 
Менаџер за H&S 

 

Проектни контролни мерки 

1. Во случај на пожар, користете соодветни противпожарни апарати со сув прав. (види слика подолу) 

2. Целиот персонал на Polyeco (теренски супервизори и надзорници) што ќе биде присутен во текот на  препакувањето и 

дренажните работи е обучен за противпожарни активности. На сите претставници на клиентите и на сите 

работници/подизведувачи вклучени во работите ќе им биде обезбедена обука  за гаснење пожар. 

3. Polyeco ќе ги чува на локацијата сите соодветни противпожарни апарати според списокот со опрема од работниот план. 

4. Погледнете ги плановите за евакуација во итен случај за секое работно место во АНЕКС А. 

5. Опремата за одговор во итни случаи треба да биде достапна во секое време. Локациите на кои се наоѓа опремата за одговор 

во итни случаи се опишани во АНЕКС Б. 
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Акциски план за одговор и контролна листа 

2 Излевања / испуштања (масло – хемикалии) 
НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 

1 

Проценете ја магнитудата на моменталната состојба.  

Идентификувајте ги испуштените материјали и нивните количини. 

Контролирајте го изворот, доколку е безбедно тоа да се направи 

со достапните ресурси. 

Теренски супервизор 

 
2 

Проценете ја ситуацијата: излеана / спасена количина, насока на 

движење, предвидени услови. 

Теренски супервизор 

 

3 

Воспоставете непосредни тактички приоритети и иницирајте (на 

пр., контрола на изворот, задржување, итн.) 

1. Луѓе 

2. Животна средина 

3. Имот 

Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 4 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S 

 

5 

Известете го Постариот менаџмент на  Polyecogroup, службите за 

итни случаи (Противпожарна-Прва помош-Полиција) и 

претставниците на ОХИС – UNIDO-PMU 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 
6 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно. 

Менаџер на целиот 

проект 

 7 Идентификувајте дополнителни ресурси кои се потребни. Теренски супервизор 

 8 Организирајте превоз до / од местото. Теренски супервизор 

 9 Воспоставете комуникации до местото: радио, телефон. Теренски супервизор 

 10 Овозможете започнување на истрага.  Менаџер за H&S 

 

Секое излевање што може да предизвика загадување на животната средина мора веднаш да се запре и 

отстрани. Таквите случаи треба да се решаваат со мобилизирање на опрема за одговор во итни случаи, 

вклучувајќи комплети за излевање на хемикалии, кои треба да бидат поставени на истакнати места на 

локацијата. 

 

Проектни контролни мерки 

ОПРЕМА ЗА ОДГОВОР ПРИ ИЗЛЕВАЊЕ 

1. Опрема за апсорбирање на излеаните материјали 

2. Лопати / метли / гребла, во случај на контаминација на земјата за да се отстрани контаминираниот 

дел 

3. Пакување одобрено од ОН 

Сите горенаведени ставки треба да бидат достапни на сите локации кои се опишани во АНЕКС Б. 
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Акциски план за одговор и контролна листа 

3 Повредени / Жртви 
НАПРАВ

ЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 
1 

Известете го персоналот / теренските супервизори / надзорниците на 

локацијата 
 

 
2 

Проценете ја магнитудата на моменталната состојба (идентификувајте 

број на повредени, жртви, исчезнати лица). 

Теренски супервизор  

 
3 

Проценете го потенцијалот за ескалација на итниот случај; 

дополнителни повреди и сл. 

Теренски супервизор  

 

4 

Веднаш воспоставете тактички приоритети (на пр., техники за прва 

помош)* 

Во случај на прва помош, следете ги насоките на страница 13. 

Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 
5 

По потреба, обезбедете медицинска поддршка на лице место. Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 

6 

Известете ги службите за итна медицинска помош и претставниците на 

UNIDO-PMU. 

Теренски супервизор / 

Координатор на целиот 

проект 

 7 Определете ги потребите за итен транспорт: Воздух / вода / земја. Теренски супервизор 

 8 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S 

 9 Известете го Постариот менаџмент на  Polyecogroup. Теренски супервизор  

 10 Известете го Менаџментот за управување со ризици на  Polyecogroup. Теренски супервизор  

 
11 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно. 
Менаџер на целиот проект 

 12 Идентификувајте дополнителни ресурси кои се потребни. Теренски супервизор 

 13 Спроведете ги процедурите за информирање на семејствата. Менаџер за H&S 

 14 Организирајте превоз до / од местото. Теренски супервизор 

 15 Овозможете започнување на истрага. Менаџер за H&S 

 

Проектни контролни мерки 

*Обука за прва помош 

Целиот персонал на Polyeco (теренски супервизори и надзорници) што ќе присуствува за време на препакувањето е 

добро обучен за давање прва помош на секое повредено лице. Оваа прва помош ги формира процедурите за итна 

медицинска помош на локацијата. Освен тоа, Polyeco има и комплети за прва помош на локацијата. На следните три 

страници се опишани трите основни техники за прва помош - процедури за итна медицинска помош кои можат да спасат 

живот.  

Во случај на повреди, помалите инциденти ќе бидат третирани на лице место. 

Во случај на големи повреди, веднаш повикајте брза помош за превоз на жртвата до најблиската болница.  
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Техника за спасување RAUTEK  

Оваа техника опишува како да се извлече жртва од опасна ситуација (сообраќајна несреќа, итн.) 

Чекорите на техниката што се прикажани на сликите подолу се: 

• Вашата безбедност е на прво место. СЕКОГАШ проверете дали има некоја потенцијална опасност во 

околината пред да ѝ се доближите на жртвата. 

• Ставете ја вашата глава во близина на главата на жртвата и проверете дали жртвата дише со 

„гледање - слушање - чувствување“, односно, видете дали градите на жртвата се движат, слушнете 

дали жртвата дише, почувствувајте ѝ го здивот на вашиот образ. 

• Ако не диши, поместете ја главата на жртвата наназад за да се исправи и ослободете го дишниот пат. 

• Откако ќе бидете сигурни дека жртвата дише, нежно подигнете ѝ го грбот држејќи ја за пазувите, 

додека главата мора да биде стабилна. 

• Со колено притиснете го грбот на жртвата за да ги ослободите вашите раце. Бидете претпазливи да не 

го притискате 'рбетот на жртвата. 

• Ставете ја раката на жртвата под нејзините гради и со вашите раце цврсто фатете ја нејзината рака. 

Вашите палци треба да бидат однадвор за да го олеснат движењето. 

• СО ВАШИТЕ НОЗЕ, а не со грбот, подигнете ја или извлечете ја жртвата од опасната ситуација. 

 

• Со истата техника, нежно спуштете ја жртвата во положба на закрепнување следејќи ги следните шест 

чекори. 
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1. Легнете ја жртвата на грб и отстранете ги сите предмети што можат да ѝ наштетат. 

2. Подигнете го левото колено на жртвата и фатете ја за левата рака. 

3. Левата рака на жртвата ставете ја на нејзиниот десен образ. 

4. Повлечете го коленото на жртвата кон себе и свртете ја настрана. 

5. Нека се одмори во положбата за закрепнување и 

6. Притиснете ја брадата на жртвата за да ѝ го олеснете дишењето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Кардиопулмонална реанимација (CPR) 

Кардиопулмоналната реанимација (CPR) е спасувачка техника корисна во многу итни случаи, вклучително и 

при срцев удар или давење, кога пулсот или дишењето е запрен/о. Оваа техника е опишана со чекорите 

подолу: 

 

1. Проверете дали е опасно за вас и другите. Прв приоритет е вашата безбедност. 

2. Гледајте, слушајте и чувствувајте. Видете дали градите на жртвата се движат, слушнете дали 

жртвата дише, почувствувајте ѝ го здивот на вашиот образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повикајте специјализирана помош. Итно јавете се на 112 и опишете ја ситуацијата детално и 

присебно. НИКОГАШ не го прекинувајте повикот пред операторот да заврши со сите потребни 

прашања. 

4. Отворете го дишниот пат на жртвата. Навалете ѝ ја главата и подигнете ѝ ја брадата. (Проверете го 

дишењето. Ако не диши или диши абнормално, започнете со CPR.) 

5. 30 компресии на градите: Ставете ги дланките испреплетено во центарот на градниот кош и 

притискајте до длабочина од 5-6 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 

2 
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6. Две издишувања: Ставете ги вашите усни врз усните на жртвата, држете ѝ го носот и издишете 

воздух.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ако не сакате или не можете да издишувате, тогаш само притискајте ги градите. Продолжете со CPR 

сè додека не пристигне специјализирана помош или додека не почувствувате дека вашата безбедност 

е загрозена. 

Техника турникет 

Турникет означува стегање или компресија, обично со завој или прав, силен и флексибилен предмет, за да се 

контролира циркулацијата на крвта на одредено време. 

 

Примена на турникет: 

1. Откријте од каде доаѓа крвта. 

2. Директно притиснете ја раната со чисто средство за впивање. 

3. Изберете го соодветниот материјал. Ако имате добро дизајниран медицински турникет на 

располагање, тогаш тоа е одлично.  

4. Во повеќето итни ситуации ќе мора да импровизирате. Изберете нешто што е силно и 

флексибилно, но доволно долго за да го врзете повредениот екстремитет. Добар избор би бил 

вратоврска, бандана, кожен ремен, прерамки од ранец или чанта, памучна кошула или долг чорап. 

6a 6b 
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4a. Ставете го турникетот помеѓу срцето и повредата. 

4b. Користете стап или прачка за затегнување. 

5. Не го користете турникетот премногу долго. Како општо упатство, времетраење на турникетот 

треба да биде два часа пред да започне невромускулната повреда (губење на нормална функција). 
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4 Контролна листа за смртен случај 

ИМЕ НА ЖРТВА  КОМПАНИЈА  

ДАТУМ НА 

ПРИЈАВА 
 

ВРЕМЕ НА 

ПРИЈАВА 
 

ЛИЦЕ КОЕ ПРИЈАВУВА СМРТЕН 

СЛУЛАЈ 

Тел. број 

 

ЛОКАЦИЈА НА ИНЦИДЕНТОТ  

ОПИС НА ИНЦИДЕНТОТ  

ДРУГИ ВКЛУЧЕНИ ЛИЦА/ 

СВЕДОЦИ 
 

МЕСТО НА ИНЦИДЕНТОТ 

ЗАЧУВАНО ОД 
 

МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ 

ОБЕЗБЕДЕНИ ОД 
 

ВРЕМЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

ПОЛИЦИЈАТА & КОНТАКТ 
 

АКТИВНОСТИ ЗА ОДГОВОР НА 

ИНЦИДЕНТОТ НА ЛИЦЕ МЕСТО 
 

ИНИЦИРАН ОДГОВОР  

ПОДГОТВЕНО СООПШТЕНИЕ ЗА 

МЕДИУМИ 
 

СЕ ИЗВЕСТУВА СЕМЕЈСТВОТО И 

СЕ ИНИЦИРА СЕМЕЈНА 

ПОДДРШКА (ПО ПОТРЕБА) 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРАНСПОРТ 

НА ТЕЛОТО 
 

ЗАПОЧНУВА ИСТРАГА НА 

ИНЦИДЕНТОТ 
 

ИМИЊА НА ЧЕЛНОВИТЕ НА 

ИСТРАЖНИОТ ТИМ 

Лидер на тимот  

Поддршка  

Поддршка  

ОБЕЗБЕДЕНО СОВЕТУВАЊЕ ЗА 

ТРАУМА 

Испитаници  

Колеги  

Лицето кое го 

нашло телото 
 

ИНЦИДЕНТ НА РАБОТНО МЕСТО 

Интервјуа   

Фотографски 

докази 
 

Тест за дрога и 

алкохол 
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5 Несреќа при транспорт (патен сообраќај) 
НАПРА

ВЕНО 
МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 1 

Проценете ја моменталната ситуација: број на повредени, 

исчезнати лица, итн. Обезбедете имиња, детални 

податоци. 

Теренски супервизор 

 2 
Проценете го потенцијалот за ескалација на итниот случај; 

дополнителни повреди и сл. 
Теренски супервизор 

 3 

Одредете непосредни тактички приоритети и иницирајте. 

(на пр., стабилизирање на локацијата, спасување, прва 

помош, деконтаминација, итн.) 

• Известете ги службите за итни случаи (Противпожарна-

Прва помош-Полиција) и претставниците на UNIDO-

PMU. Испратете персонал на локацијата, доколку е 

потребно. Во случај на излевање, употребете ја целата 

соодветна опрема за лична заштита (PPE) пред да 

започнете со чистење 

Теренски супервизор 

 4 По потреба, организирајте медицинска поддршка. Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S  

 5 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S 

 6 Известете го Постариот менаџмент на  Polyecogroup. Теренски супервизор 

 7 
Извршете надворешни известувања. Направете 

соопштение за медиумите, доколку е потребно. 
Менаџер на целиот проект  

 8 
Определете ги потребите за итен транспорт: Воздух / вода 

/ земја. 

Теренски супервизор 

 9 Идентификувајте дополнителни ресурси кои се потребни. Теренски супервизор 

 10 
Спроведете ги процедурите за информирање на 

семејствата. 
Менаџер за H&S 

 11 Организирајте превоз до / од местото. Теренски супервизор 

 12 Овозможете започнување на истрага. Менаџер за H&S 

 

Проектни контролни мерки 

Следната опрема ќе биде достапна во возилата што ќе превезуваат опасен отпад во итни 
случаи: 

• Противпожарни апарати со CO2 / сув прашок / пена 

• Комплет за прва помош 

• Предупредувачки триаголници / конуси / ленти 

• Знаци со класи и броеви на ОН 

• Лопати - мотики 

• Комбинезони за целосна заштита на телото 

• Респиратори за половина лице 

• Неопренски ракавици 

• Апсорбирачки материјали 

• Празни медиуми за пакување одобрени од ОН 

- Ќе се транспортира спакуван опасен отпад од комплексот ОХИС.  
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- Конвојот со камиони ќе биде придружуван од специјализиран персонал на Polyeco, кој ќе биде одговорен 
за одговор при итни случаи.  

 

- Процедурите за итни случаи од овој документ важат и при транспорт. 

 

- Екипажот на камионите треба да биде во постојан контакт со персоналот на Polyeco преку мобилни 
телефони или радио.  

При појава на итен случај, јавете се на броевите за итни случаи прикажани во Табела 1. 

 

-Во сите случаи, пакетите што содржат опасен отпад ќе бидат обезбедени со ремени. 

 

-На возачите на камиони ќе им се обезбеди обука за процедури за одговор при итен случај врз основа на 
SOP-105 во врска со внатрешниот превоз. Копија од овој документ се доставува до сите возачи вклучени 
во превозот. Обуката вклучува одговор при следниве итни случаи: 

 

- Процедури за итни медицински случаи (како што е опишано во делот 3 од ERP) 

- Процедури за итни случаи при пожар (како што е опишано во делот 1 од ERP) 

- Процедури за итни случаи при истурање (како што е опишано во Дел 2 од ERP) 

- Процедури за итни случаи при несреќа / повреда (како што е опишано во Дел 3 од ERP) 

 

Персоналот на Polyeco е одговорен за координација и организација на одговорот при 
итни случаи во име на кој било изведувач / подизведувач што Polyeco може да го 
користи за извршување на работите. 
 
Персоналот на Polyeco е одговорен за координирање со јавните и / или приватните 
служби за итни случаи. 
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6 Природни непогоди 
НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 
1 

Проценете ја магнитудата на потенцијалната опасност на 

моменталната состојба на персоналот, постројките и опремата. 
Теренски супервизор 

 2 Проценете го потенцијалот за ескалација. Теренски супервизор 

 3 Одредете стратегии за можно бегство. Теренски супервизор 

 4 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S  

 5 Доделете одговорности на тимот за управување со инциденти. Менаџер за H&S  

 

6 

Известете ги службите за итни случаи (Противпожарна-Прва 

помош-Полиција), седиштето на Polyeco и претставниците на 

ОХИС и UNIDO-PMU. 

Теренски супервизор 

 
7 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно. 

Менаџер на целиот 

проект 

 
8 

Спроведете активности за одговор при излевање, доколку е 

потребно. 

Теренски супервизор 

 9 Спроведете план за деловен континуитет, доколку е потребно. Теренски супервизор 

 10 Спроведете ги процедурите за информирање на семејствата. Менаџер за H&S  

 
11 

Продолжете да ја проценувате ситуацијата, да препорачувате 

стратегии за намалување на влијанието врз луѓето и опремата. 

Теренски супервизор 

 
12 

Воспоставете комуникација помеѓу – IMT и тимовите за одговор 

на локацијата. 

Теренски супервизор 

 

Главни причини за природни непогоди 

• Дожд и бури 

• Поплави 

• Биолошки агенси (микроорганизми, напади  од инсекти или штетници) 

• Земјотреси 

• Вулкански ерупции 
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7 Закана со бомби / експлозиви (3 страници) 
ЗАБЕЛЕШКА: Лицето што го прима повикот мора да ги забележи вистинските зборови на повикувачот и да го 

продолжи разговорот за да добие што е можно повеќе информации за оваа контролна листа.  

НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 
1 

Анализирајте ја заканата и проценете ја потребата за одговор. 

„Дали е заканата веродостојна?" 

Теренски супервизор 

 

2 

Имајте предвид: време, ден, начин (телефон, писмо), 

специфичност на заканата (место, време на експлозија), 

идентитет на повикувачот, можност за пристап за да се овозможи 

поставување на уредот. 

Теренски супервизор 

 3 Размислете за евакуација на персоналот на безбедно место. Теренски супервизор 

 
4 

Следете ги упатствата од постапката за барање бомби 

(Погледнете во Контролната листа за закани со бомби подолу). 

Теренски супервизор 

 

5 

Известете ги службите за итни случаи (Противпожарна-Прва 

помош-Полиција), седиштето на Polyeco и претставниците на 

ОХИС и UNIDO-PMU. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 
6 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно. 

Менаџер на целиот 

проект 

 

7 

Одлучете каков одговор да се даде: игнорирање, ограничена или 

општа истрага, ограничена или општа евакуација, продолжување 

или прекин на операциите. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 
8 

Спроведете пребарување на областа според Процедурата за 

закани со бомби. 
Теренски супервизор 

 
9 

Известете ги властите. Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 

10 

Ако се пронајде сомнителен уред, под никакви услови не смеете 

сомнителниот уред или идентификуваниот експлозив да го 

поместите или да ракувате со него. 

Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 

Коментари / Забелешки 
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7.1 КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗАКАНИ СО БОМБИ / ЕКСППЛОЗИВИ 

 

Прашања кои треба да се постават: 

1. Кога ќе експлодира бомбата?          ______ 

2. Каде е сега (локација)?          ______ 

3. Како изгледа?            ______ 

4. За каква бомба станува збор?            

5. Како може да експлодира?            

6. Од каде знаете толку многу за бомбата?          

7. Дали вие ја поставивте бомбата?           

8. Зошто?              

9. Каде сте вие сега?             

10. Вашето име?            ______ 

11. Вашата адреса?             

Информации кои треба да се забележат : 

1. Време на повик:     . 

2. Телефонски број од каде е примен повикот         

3. Точни зборови на повикувачот:            

              

              

              

              

   

 

Јазик на кој говори повикувачот: англиски  арапски     руски 

     шпански  друго ___________________   
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7.2 ГЛАС НА ПОВИКУВАЧОТ 

 
A. Жена или Маж (заокружете едно) 

 
Мирен     Плачлив    Длабок 

Бесен     Нормален    Дисхармоничен  

Возбуден     Специфичен    Го прочистува грлото 

Бавен     Нејасен    Длабоко диши 

Брз                  Назален     Засипнат 

Мек     Пелтечи    Прикриен 

Бучен     Шушкав    Акцент 

      Смеа     Рапав                 Познат 

7.3 КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗАКАНИ СО БОМБИ / ЕКСППЛОЗИВИ  

 

A. Дали е гласот познат?  ДА или НЕ (заокружете едно) 

B. Како звучеше?             

C. Можна националност на повикувачот:           

D. Приближна возраст на повикувачот:           

Коментари:             

              

               

7.4 ЗВУЦИ ВО ПОЗАДИНА 

Улична бучава      Фабрички машини 

Садови                   Животни 

Гласови      Јасни 

PA систем      Статични 

Музика                   Локални 

Куќна бучава      Далечински 

Мотор       Телефонска кабина 

Канцелариски материјали    Друго      

 

ГОВОР 

Елоквентен (образован)    Љубезен 

Прост        Недоследен 

Нелогичен      Снимен 

 

Пораката е примена од:              

Совет:               

Преземена мерка:             
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Акциски план за одговор и контролна листа 

8. Киднапирање  
Насоки: Во случај на киднапирање, утврдете ги барањата на киднаперот и роковите за нивно исполнување. Секогаш 

претпоставувајте дека инцидентот ќе трае долго. Колку подолго траат инцидентите, толку е поголема веројатноста да 

завршат без повреди на заложниците. Бидете свесни дека во одредена фаза од инцидентот може да дојде до 

конфронтација помеѓу терористите и надворешните власти. Поттикнете воспоставување на безбеден, директен канал за 

преговори со властите. Каде што е можно, избегнете директно вклучување на персоналот во преговорите. 

Кога е можно, треба да се добијат следните информации за киднаперите: 

• Нивниот број             

• Описи              

• Пол              

• Како се наоружани            

• Како се распоредени           

• Како меѓу себе комуницираат          

• Нивната причина             

• Националност, јазик/јазици кој/кои го/ги зборуваат/разбираат       

• Нивниот стандард на компетентност          

• Нивното ниво на будност            

• Дали тие одделно идентификувале некој од заложниците во однос на националноста, религијата, професијата; на 
пример поранешен војник          

 

НАПРА

ВЕНО МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 1 

Анализирајте ја заканата и проценете ја потребата за одговор. „Дали е 

заканата веродостојна?" 

Теренски супервизор 

 2 

Идентификувајте го вклучениот персонал, локацијата. Утврдете дали 

останатиот персонал е изложен на ризик и преземе соодветни мерки. 

Теренски супервизор 

 3 Следете ги инструкциите за киднапирање од овој документ. 
Теренски супервизор 

 4 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S  

 5 

Доделете одговорности на тимот за управување со инциденти. Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 6 

Известете ги службите за итни случаи (Противпожарна-Прва помош-

Полиција), седиштето на Polyeco и претставниците на ОХИС и UNIDO-

PMU. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проектот 

 7 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно. Менаџер на целиот проект 

 8 

Одлучете каков одговор да се даде на итниот случај. 
Испратете персонал за да ги поддржите киднапираните, доколку е 

потребно. 

Заменик менаџер на 

проектот 

 9 Известете ја полицијата. 

Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 10 Спроведете ги процедурите за информирање на семејствата. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проектот 

 11 Воспоставете комуникација помеѓу – IMT и тимовите за одговор. 

Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S 

 

Коментари / Забелешки 
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9. Дефекти во опремата 
ЗАБЕЛЕШКА: По потреба, заедно со оваа контролна листа може да се користи контролната листа за 

излевање/испуштање или за повредени. 

НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 
1 

Анализирајте го инцидентот и проценете го нивото и видот на 

потребниот одговор. 

Теренски супервизор 

 
2 

Прекинете ги сите операции што се загрозени, освен ако не е 

веднаш достапен резервен систем. 

Теренски супервизор 

 

3 
Известете го Постариот менаџмент на Polyecogroup и 

претставниците на UNIDO – PMU. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проектот 

 
4 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно. 

Менаџер на целиот 

проект 

 5 Идентификувајте дополнителни ресурси кои се потребни. Теренски супервизор 

 6 Обезбедете комуникација до / од местото. Теренски супервизор 

 7 Овозможете започнување на истрага. Менаџер за H&S 

 

Проектни контролни мерки 

Земете го предвид следново: 

• препораките на производителот 

• интензитетот на употреба 

• работната околина (на пр., ефектот на температурата, корозија, атмосферски влијанија) 

• корисничко знаење и искуство 

• ризик по здравјето и безбедноста од какво било предвидливо откажување или дефект.  
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10. Електричен удар (струен удар) 
НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 

1 

Известете го персоналот / теренскиот супервизор/ надзорниците 

на локацијата. Кое било лице 

 

2 

Веднаш известете го електричарот за да го исклучи соодветниот 

електричен вод. НЕ ги допирајте лицата кои сè уште се наоѓаат 

во колото. 

Теренски супервизор / 

Надзорник / 

Кое било лице 

 

3 

Ако жртвата е извлечена од опасноста, проверете ја нејзината 

реакција и пулс. Доколку нема пулс, започнете со вештачко 

дишење уста на уста и со срцеви компресии.  

Теренски супервизор / 

Надзорник 

 

4 

Известете ги службите за итни случаи (Противпожарна-Прва 

помош-Полиција), седиштето на Polyeco и претставниците на 

ОХИС и UNIDO – PMU. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 

5 

Проценете ја магнитудата на моменталната состојба 

(идентификувајте број на повредени, жртви, исчезнати лица). 

Теренски супервизор  

 

6 

Проценете го потенцијалот за ескалација на итниот случај; 

дополнителни повреди и сл. 

Теренски супервизор  

 

7 

Воспоставете непосредни тактички приоритети (на пр., 

стабилизирање на локацијата, прва помош, итн.). Во случај на 

прва помош, следете ги насокитр од страница 13. 

Теренски супервизор  

 

8 

Определете ги потребите за итен транспорт: Воздух / вода / 

земја. 

Теренски супервизор  

 9 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S  

 

10 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно 

Теренски супервизор  

 
11 Идентификувајте дополнителни ресурси кои се потребни. 

Теренски супервизор  

 

12 Спроведете ги процедурите за информирање на семејствата. 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 13 Обезбедете комуникација до / од местото. Теренски супервизор 

 14 Овозможете започнување на истрага. Менаџер за H&S 

Проектни контролни мерки 

• Поврзете се со претставниците на клиентите за да се договорите за пренасочување или безбедна оддалеченост 

и за сите други потребни чекори. 

• Не работете сами. Не шетајте низ просториите на локацијата без претходно одобрување. 

• За време на обуката, целиот персонал ќе биде информиран за потенцијалните електрични опасности. 
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11.  Евакуација 
НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 
1 

Анализирајте го инцидентот и проценете го нивото и видот на 

потребниот одговор. 

Теренски супервизор  

 
2 

Одржувајте отворена комуникација со договорниот менаџер на 

локацијата или соодветното овластено лице. 

Теренски супервизор  

 3 Обезбедете целосен список од вклучениот персонал. Теренски супервизор  

 4 Организирајте прием на местото за евакуација. Теренски супервизор  

 

5 
Известете ги службите за итни случаи, седиштето на Polyeco и 

претставниците на ОХИС и UNIDO – PMU 

Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 
6 

Извршете надворешни известувања. Направете соопштение за 

медиумите, доколку е потребно 

Менаџер на целиот 

проект 

 7 Идентификувајте дополнителни ресурси кои се потребни Теренски супервизор 

 4 Формирајте тим за управување со инциденти (по потреба). Менаџер за H&S  

 5 Доделете одговорности на тимот за управување со инциденти. Менаџер за H&S  

 

8 

Одлучете каков одговор да се даде на итниот случај. 

По потреба, испратете персонал за да ги поддржите оние кои се 

евакуирани (гостински тим). 

Теренски супервизор / 

Менаџер за H&S  

 

10 

Спроведете ги процедурите за информирање на семејствата. Теренски супервизор / 

Заменик менаџер на 

проект 

 11 Воспоставете комуникација помеѓу – IMT и гостинскиот тим. Теренски супервизор 

 

Коментари / забелешки 

Видете го планот за евакуација во АНЕКС A  

Патеките за итни случаи се јасно дефинирани во АНЕКС А со црвени стрелки насочени кон збирното место 

што се наоѓа на отворено, северно од δ – HCH-депонијата. 

Процедурата за евакуација е опишана во горната контролна листа. Одговорно лице кое треба да одлучи за 

евакуација врз основа на магнитудата на инцидентот е теренскиот супервизор. 
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12.  Процедура за чистење на опасен отпад 
Процедурата за чистење на опасен отпад ќе се активира во случај на излевање што може да резултира од каква било 

несреќа или од кој било од горенаведените случаи. Треба да се преземат следните активности / чекори: 

НАПРА

ВЕНО 

МЕРКИ/ЧЕКОРИ ОДГОВОРНОСТ 

 
1 

Надзорникот ќе провери дали е локацијата безбедна за работа (на лице 

место или надвор од локацијата). 
Теренски супервизор 

 
2 

Анализирајте го инцидентот и проценете го нивото и видот на потребниот 

одговор за чистење. 

Теренски супервизор / 

Надзорник 

 

3a 
Случај 1. Чистење на локацијата. 

Мора да ја имате целата потребна опрема за одговор при излевање како што 

е опишано во Дел 2, „Излевања / испуштања (масло - хемикалии)”. 

Теренски супервизор / 

Надзорник / 

Секое обучено лице 

 

3b 

Случај 2. Чистење вон локацијата. (т.е., сообраќајна несреќа) 

Мора да ја имате целата потребна опрема за одговор при несреќа при 

транспорт како што е опишано во Дел 5, „Несреќа при транспорт (патен, 

поморски, воздушен сообраќај)“. Во случај на сообраќајна несреќа, 

теренскиот супервизор заедно со сообраќајната полиција ќе ја изолираат 

областа на несреќата со цел да создадат место безбедно за работа. 

Теренски супервизор / 

Надзорник / 

Секое обучено лице 

 

4 

Носете маска за половина лице со комбинирани филтри за органски 

испарувања, заштитни очила, шлем, комбинезон тип 5, безбедносни гумени 

чизми и нитрилни или неопренски ракавици 

Теренски супервизор / 

Надзорник / 

Секое обучено лице 

 

5 

Во случај на контаминација со цврсти честички (Отпад од линдан): 

✓ Ставете церада на земјата подалеку од местото на излевање. Ставете 

палета над церадата и празен резервоар одобрен од ОН. 

✓ Со лопата ставете ја загадената почва директно во новиот медиум за 

пакување.  

✓ Кога ќе се отстрани најголемиот дел, на земјата ќе остане само тенок 

контаминиран слој. 

✓ Додадете растворувач на тој слој, и доколку е потребно избришете ја 

областа. 

✓ На правилен начин отстранете ги контаминираните материјали и отпадот 

создаден при чистење на излеаните материи. 

✓ Запечатете ги медиумите за пакување и ставете ги на безбедно место. 

Теренски супервизор / 

Надзорник  

 
6 

Сите алатки што се користат при расчистувањето треба да се 

деконтаминираат со соодветен растворувач. 

Надзорник 

 
7 

Целата PPE ќе се смета за контаминирана и соодветно ќе се отстрани во 

медиумите за пакување одобрени од ОН. 

Надзорник 
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13. Надминување на границите на емисии во воздухот 
 

Polyeco ќе изврши активности за следење на воздухот според Извештајот за преземање (ToR ) и ќе продолжи 

со активностите според резултатите од следењето, врз основа на дрвото на одлука дадено подолу, во 

согласност со UNIDO во ToR.   

Во случај параметрите да се портокалови, тогаш Polyeco во консултација со UNIDO ќе преземе мерки како што 

е проверка за можно истекување, ограничување на употребата на лизгачките врати, намалување на 

движењето на машините во шаторот, сé додека не се открие точната причина за таквите вредности.  
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АНЕКС A – ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА ВО ИТЕН СЛУЧАЈ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА ВО ИТЕН СЛУЧАЈ – ЛОКАЦИЈА ОХИС 

ПРИ  ИТЕН 

СЛУЧАЈ 

 

1 

ИТНИ ПОВИЦИ:  

Противпожарна 

служба:193 

Итна 

медицинска 

помош: 194 

2 
Евакуација кај 

излезот за итни 

случаи 

3 

Движење кон 

збирното 

место/местото 

за состанување 
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АНЕКС Β – ЛОКАЦИИ НА ОПРЕМА ЗА ОДГОВОР ВО ИТНИ СЛУЧАИ 

 


