RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÄR
FÖRBEREDD PÅ OLYCKOR
I Gislaved finns en verksamhet som är
Sevesoklassad enligt den högre kravnivån –
Recticel AB på Södra Storgatan. Detta på
grund av toluendiisocyanat (TDI), ett ämne
som används i tillverkningen av skumplast
och som är giftigt vid inandning och kontakt
med huden.
Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö kan
påbörja en första insats med livräddande
åtgärder på Recticel inom 10 minuter och
därefter få förstärkning inom 20 minuter.
Recticel arbetar förebyggande för att olyckor
inte ska inträffa. Om en olycka ändå sker
finns en insatsplan och resurser för att
minska konsekvenserna.
Räddningstjänsten är förberedd på att
hantera olyckor vid Sevesoanläggningar
och genomför övningar regelbundet samt
har utformat särskilda planer för räddnings
insatser.

Sevesolagstiftningen ger dig rätt till
information om anläggningar som kan
medföra allvarliga kemikalieolyckor
och ställer krav på att verksamheterna
har en hög säkerhetsnivå.
Lagen grundar sig på ett EU-direktiv som
kom till efter ett antal större kemikalie
olyckor runt om i världen, bland annat i
den italienska staden Seveso.
Mer information till allmänheten om
farlig verksamhet finns på gislaved.se
och om Sevesolagen på seveso.se

KONTAKTUPPGIFTER
Gislaveds kommun
Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö
332 80 Gislaved
0371-810 00, Kontaktcenter
raddningstjansten@gislaved.se
www.gislaved.se
Recticel AB
Box 507
332 28 Gislaved
info@recticel.se
www.recticel.se

OM OLYCKAN ÄR FRAMME

och farliga ämnen släpps ut på
en Sevesoanläggning i din närhet

NÄR SIGNALEN VIKTIGT
MEDDELANDE LJUDER
SKA DU:
• Gå in i närmaste byggnad.

Företag som hanterar kemikalier spelar en
viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär
också vissa risker.
Du bor eller vistas i närheten av Recticel AB
i Gislaved. Men vet du vad du ska göra och
hur du påverkas om en olycka skulle inträffa
på anläggningen?
Här får du information och kan förbereda dig
själv och dina närstående.

Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
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• Stäng dörrar och fönster.

Stäng även dörrar mellan rum.

• Om möjligt slå av ventilation och fläktar
samt stäng ventiler.

SÅ HÄR GÖR DU OM
EN OLYCKA SKER:
• Misstänker du att en olycka har skett eller
kommer att ske ska du genast ringa 112.

• Bedömer räddningstjänsten att allmänheten

måste varnas för en olycka aktiveras signalen
VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.
Detta gäller även vid andra olyckor.

• Lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på

Sveriges Television för att få mer informa
tion. Information finns även på gislaved.se

• VMA är ett utomhuslarm med tillhörande

information via olika medier och består av
upprepade sju sekunder långa ljudstötar
med 14 sekunders paus emellan.

• Om du är i närheten av en olycka på

Recticel ska du i första hand ta dig bort
från riskområdet. Tänk på att gas och rök
följer vindens riktning.

• Gå inte ut förrän du hör signalen

”Faran över” som är en 30 sekunder lång
sammanhängande signal.

Signalen ”Viktigt meddelande
till allmänheten” provas varje
kvartal. Det sker klockan 15.00 den
första helgfria måndagen i mars, juni,
september och december.

