ALLTID I
BEREDSKAP!
Wilhelmsen Chemicals er en kjemisk bedrift
med strenge lovpålagte krav til sikkerhet,
beredskap og varsling. Kravene imøtekommes
med stor oppmerksomhet av alle tilknyttet
bedriften.

Døgnet rundt, alle dager i året, har Wilhelmsen Chemicals
en beredskapsgruppe bestående av 40 kvinner og menn
på Kjøpmannskjær. De er beredt til å rykke ut dersom en ulykke eller brann skulle oppstå.
Grupperingen er delt inn i fire industriverngrupperinger; brannvern, røykdykking, sanitet/
redningstjeneste og en orden- og sikringstjeneste. Industrivernet har avansert utstyr, og det
er viktig at dette brukes jevnlig for å teste ut både funksjonalitet og kvalitet.
Håndtering av uønskede hendelser må det øves på. Derfor gjennomføres det et stort antall
øvelser hvert år, der potensielle hendelser iscenesettes. En del av disse er forhåndsmeldt til
de ansatte, mens andre gjennomføres uten forvarsel.

Ved alarm hos Wilhelmsen Chemicals
n Går det en alarm hos Wilhelmsen Chemicals, innkalles mannskapet i
beredskapsgruppen.
n Wilhelmsen Chemicals varsler umiddelbart politiet og informerer om situasjonen.
n Det er politiet som håndterer situasjonen og som eventuelt gir beskjed når faren er over.
n Har du som nabo spørsmål, så ring direkte til politiet på tlf. 02800.

Slik varsles du
Ved større uhell eller ulykker vil politiet varsle alle naboer
og gi beskjed om når faren er over.

Hva skal du gjøre?
Dersom det oppstår brann på anlegget til Wilhelmsen Chemicals,
kan det medføre kraftig røykutvikling. Røyken er ikke nødvendigvis
helseskadelig, men vi anbefaler likevel følgende forholdsregler:

Ta som utgangspunkt at røyken
er helseskadelig, dersom ikke annen
informasjon foreligger
n

n
n

Lukk vinduer og lufteventiler

Sørg for at alle holder seg innendørs, dersom ikke
annen informasjon oppgis

Er du utendørs bør du være oppmerksom på vindretningen og
bevege deg raskest mulig vekk fra området røyken driver mot

n

n

Bevar fatningen, det er ingen grunn til panikk

Hold deg på god avstand fra bedriften og rett
deg alltid etter politiet og redningstjenestens
instrukser

n

Wilhelmsen Chemicals AS er en kjemisk bedrift som er omfattet av Storulykkeforskriften (forskrift av 17. juni 2005 nr.
672). Ønsker du å vite mer om denne forskriften, er den tilgjengelig på www.dsb.no, under Storulykkevirksomheter.
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