PLAN DE COMBATERE
A POLUARILOR ACCIDENTALE
al unităţilor economice de pe raza comunei GURASADA

Măsurile de intervenţie care se iau la nivelul comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, în cazul producerii unor poluări accidentale

Nu există unităţi şi obiective potenţial poluatoare pe teritoriul comunei
Gurasada
Măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale care se iau de
către C.L.S.U. :
-înştiinţarea operativă a Centrului operaţional din cadrul ISU al
judeţului Hunedoaea şi a SGA Hunedoara, 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 situaţiei hidrologice la momentul producerii poluării
accidentale, a modului de propagare a undei de poluare, precum şi a
laboratoarelor de analize fizico-chimice şi biologice autorizate de organele
locale să efectueze analize privind calitatea apei ;
-concentrarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie la locul
accidentului;
-întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval şi înştiinţarea acestora
asupra poluării ;

-introducerea unor restricţii temporare la unii consumatori ;
-identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată
alimenta populaţia şi animalele ;
-identificarea şi cunoaşterea principalelor caracteristici ale barajelor,
derivaţiilor, etc. în scopul diluării concentraţiei poluantului, dacă situaţia
impune acest lucru ;
-neutralizarea poluării ;
-decontaminarea perimetrului ;
Formaţii de intervenţie pentru poluări accidentale, organizate de către
C.L.S.U.
Satul Gurasada :Mariş Daniel Viorel,Buştea Cristian Hanta Ioan,Crăciun
Dan, Marian Dorin ;
Satul Gothatea : Orşa Cornel,Ciurlea Ioan-Vasile ,Orşa Eugen-Avel ;
Satul Ulieş :Burza Mircea,Curea Dorin,Catelina Nicolae ;
Satul Cîmpuri Surduc şi Cîmpuri de Sus : Popa Nicolae,Biriş
Simion,Mihu Dănuţ-Viorel ,Lupaş Ionel,Firoanda Ionel-Marinel;
Satul Vica şi Runcşor :Andrica Ion,Iacob Titus,Crăciun Sabin,Neag Iulian ;
Satul Boiu de Jos şi Boiu de Sus : Andrica Doinel ,Medre Emil,Bota
Dorel-Aleodor, Crăciun Gheorghe ;
Satul Cărmăzăneşti şi Dănuleşti :Coste Petrişor,Duciuc Vasile,Bota
Anton ,Bota Ionel ;
Tabel cu stocul minim de mijloace şi materiale de combatere a poluărilor
accidentale, existente la C.L.S.U.
-panza hessiana
-baloti de paie
-funie sintetica
-pari de lemn
-cangi PSI
-recipiente PVC 200 l
-masti de gaze

