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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AGROCHEMA"
INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

Informuojame, kad UAB „Agrochema" Kėdainių centrinis sandėlis (Biochemikų g. 1 O,
Kėdainiai) yra įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės žemesniojo lygio pavojingųjų
objektų registre, jam taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai.
1. Veiklos vykdytojas: UAB „Agrochema", Jonalaukio k. Ruklos sen., 55296 Jonavos r., į.k.
110548779.
2. Pavojingojo objekto tikslus adresas: UAB „Agrochema" Kėdainių centrinis sandėlis,
Biochemikų g. 1 O, L T-57234 Kėdainiai.
3. Pavojingajam objektui vadovauja UAB „Agrochema" Kėdainių centrinio sandėlio vadovė
Jūratė Gediminienė (tel.: 8-611 12156).
4. Kėdainių centriniame sandėlyje vykdoma pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (augalų
apsaugos priemonių) sandėliavimas ir perpylimas. Objektui priklauso augalų apsaugos priemonių
sandėliai, administracinis-buitinis pastatas, augalų apsaugos priemonių pilstymo ir fasavimo patalpa.
5. Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių kiekis objekte siekia žemesniojo lygio reikalavimus
(E1. Pavojinga vandens aplinkai: virš 100 t.), tačiau nesiekia aukštesniojo lygio reikalavimų ir
maksimaliai yra sandėliuojama iki 190 t. medžiagų, kurios turi 1 ūmaus poveikio kategoriją arba 1
lėtinio poveikio kategoriją.
6. Pagrindinės sandėliuojamų medžiagų pavojingumo frazės: H317: Gali sukelti alerginę
odos reakciją, H318: Smarkiai pažeidžia akis, H332: Kenksminga įkvėpus, H335: Gali dirginti
kvėpavimo takus, H41 O: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
7. Objekte kilusio gaisro atveju gali išsiskirti degimo produktai, tarp kurių anglies monoksidas,
sieros ir azoto oksidai, kietosios dalelės ir kitos nuodingos medžiagos.
8. Įvykus avarijai ar gaisrui uungiama garsinė perspėjamoji sirena. Kėdainių r. savivaldybę,
specialiąsias tarnybas, šalia esančias įmones UAB „Agrochema" atsakingi darbuotojai informuoja
mobiliuoju ryšiu, elektroniniu paštu ir vadovaujasi ekstremalių situacijų valdymo plane esančia
pranešimo apie įvykį schema bei nuolatos dalinasi informacija apie esančia situaciją.
9. Įvykus avarijai reikia laikytis specialiųjų tarnybų nurodymų ir reikalavimų. Tuo atveju, jei
vėjas pučia Jūsų kryptimi, reikia pasitraukti iš savo buvimo vietos statmenai vėjo krypčiai arba
sandariai uždarykite langus ir orlaides (jeigu esate namuose), užkimškite visas angas drėgna
medžiaga ir laukite instrukcijų iš avariją likviduojančių specialiųjų tarnybų.
1 O. Informacija apie žemesniojo pavojingumo lygio objektą, saugos priemones ir
patikrinimus teikiama tel.: 8-611 12156, 8-614 09430, 8-611 20699 bei internetiniame puslapyje:
https://pag d. lrv. lt/lt/vei klos-sritys-1 /valstybi ne-priesgaisrine-priezi u ra/pavoj i ngiej iobjektai/pavoj i nguj u-objektu-sarasas.
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