PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE
LA FOLOSINłELE DE APĂ POTENłIAL POLUATOARE, PROPRIU UNITĂłII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE (extras)
Măsurile de intervenŃie care se iau la nivelul comitetului local
pentru situaŃii de urgenŃă, în cazul producerii unor poluări accidentale, precum
şi planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
de la folosinŃele de apă potenŃial poluatoare
Principalele măsuri care trebuie luate la nivel de comitet local pentru situaŃii de
urgenŃă, în cazul producerii unor poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaŃă
şi subterane, sunt :
a) Lista unităŃilor şi obiectivelor potenŃial poluatoare de pe teritoriul municipiului /
oraşului / comunei (căi de comunicaŃie, iazuri de decantare, depozite de produse
petroliere, de deşeuri, platforme de depozitare a unor produse toxice, hidrocarburi, alte
deşeuri chimice, gropi de gunoi, etc. cu localizarea exactă a acestora);
...
b) Măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale care se iau de către
C.L.S.U. :
-înştiinŃarea operativă a Centrului operaŃional din cadrul ISU al judeŃului Arad
şi a SGA Arad, în cazul producerii unei poluări accidentale ;
-izolarea perimetrului ;
-identificarea sursei de poluare şi a cauzelor poluării ;
-identificarea tipului poluantului (natura poluării şi durata fenomenului) ;
-stoparea poluării ;
-cunoaşterea situaŃiei hidrologice la momentul producerii poluării accidentale, a
modului de propagare a undei de poluare, precum şi a laboratoarelor de analize fizicochimice şi biologice autorizate de organele locale să efectueze analize privind calitatea
apei ;
-concentrarea forŃelor şi mijloacelor de intervenŃie la locul accidentului;
-întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval şi înştiinŃarea acestora asupra
poluării ;
-identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată alimenta
populaŃia şi animalele ;
-identificarea şi cunoaşterea principalelor caracteristici ale barajelor,
derivaŃiilor, etc. în scopul diluării concentraŃiei poluantului, dacă situaŃia impune acest
lucru ;
-neutralizarea poluării ;
-decontaminarea perimetrului ;
c) FormaŃii de intervenŃie pentru poluări accidentale, organizate de către C.L.S.U. :
Voluntari S.V.S.U.Arad
Şef S.V.S.U. – Agent de inundaŃii ,voluntari.

