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Versalis 

Mundësia e çlirimit të gazeve ose lëngjeve të ndezshme 
me pasojë ndezjen dhe rrezatim 

Versalis 
Prodhimi i hidrokarbureve të lehta, nxjerrja aromatike dhe 
ruajtja e naftës dhe produkteve kimike 

Sapio 

Mundësia e çlirimit të amoniakut me  pasojë  formimin  e 
një reje toksike. Mundësia e çlirimit të gazit të  ndezshëm 
me pasojë ndezjen dhe rrezatimin. 

Alkeemia  
Prodhimi dhe ruajtja e acidit hidrofluorik 
i pastër dhe në tretësirë ujore, ruajtja e acidit sulfurik dhe 

oleumit. 

 
Alkeemia 
Mundësia e çlirimit të acidit hidrofluorik, amoniakut dhe 
oleumit, me pasojë formimin e një reje toksike. 

 

në bazë të nenit. 21 i Dekretit Legjislativ n. 105/2015 

Fletë informacioni 

për banorët në zonën industriale të Porto Marghera 
 

Në Qendrën Industriale Porto Marghera funksionojnë 8 fabrika që i nënshtrohen legjislacionit "Seveso", të cilat kryejnë veprimtari të 

përcaktuara si "në rrezik aksidenti madhor". Të gjitha impiantet i nënshtrohen kontrolleve të vazhdueshme nga teknikët e Brigadës së Zjarrfikësve 

dhe Arpav, të cilët mund t'i kërkojnë Menaxherit të bëjë ndryshime nëse është e nevojshme për të garantuar sigurinë maksimale të sistemit. 

Mundësia e një aksidenti të rëndë është mjaft e largët falë sistemeve të sigurisë të instaluara dhe përgatitjes së një sistemi të menaxhimit të 

sigurisë nga kompania. Megjithatë, pavarësisht gjithçkaje, mund të ndodhin disa anomali apo keqfunksionime që mund të çojnë në rrjedhje të 

substancave të rrezikshme dhe si pasojë në skenarë aksidentalë. 

 

 

Aktiviteti SKENARI AKSIDENTAL 
 

 

Altuglas  
Prodhimi i acetonhidrinës, duke filluar nga cianidi i 

hidrogjenit (i marrë nga sinteza nga amoniaku, 
metani dhe oksigjeni) dhe acetoni. 

Decal Italia 
Trajtimi dhe ruajtja e produkteve të naftës, petrokimike 
dhe kimike në gjendje të lëngët. 
Eni Sustainable Mobility 
Prodhimi i gazrave të lëngshëm si përzierjet e propanit, 
butanit dhe LPG-së, benzina; vajra për turbojet dhe 
ngrohje; vajra dizel për motorë dhe për ngrohje 
Petroven 
Marrja, trajtimi dhe ruajtja e hidrokarbureve të lëngëta 

San Marco Petroli 
Marrja, trajtimi dhe ruajtja e hidrokarbureve të lëngëta 

Sapio 
Prodhimi dhe shpërndarja e gazeve teknike 

Decal Italia, Eni Sustainable Mobility, Petroven dhe 
San Marco Petroli Mundësia e lëshimit të produkteve të 
lëngshme të naftës të ndezshme me skenarë pasues të 
rrezatimit dhe/ose zjarrit. 

Altuglas  

Mundësia e çlirimit të cianidit të hidrogjenit dhe 

amoniakut me pasojë formimin e një reje toksike. 
Mundësia e çlirimit të acetonit me pasojë ndezjen e 

zjarrit. 
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Qytetarët dhe operatorët e zonës mund të kërkojnë gjithashtu të informohen nëpërmjet 

shërbimit SMS të ofruar nga SIMAGE, një sistem monitorimi mjedisor në të cilin mund të 

abonohen duke dërguar një e-mail në simage@arpa.veneto.it duke treguar emrin, mbiemrin 

dhe numrin e telefonit në të cilin mund të dërgohen mesazhet informative. 

Bashkangjitur është fleta e informacionit mbi sjelljen që duhet të adoptohet në rast 

aksidenti. 

 
Brenda këtyre impianteve ndodhen sensorët e rrjetit të monitorimit SIMAGE, të cilët, sapo zbulojnë 
një tejkalim të kufijve të vendosur për çdo ndotës individual, dërgojnë - nëpërmjet rrjetit ARPAV - një 
sinjal akustik në Sallën e përbashkët Operative të EZI / industriale. SIMAGE duke kërkuar një kontroll 
nga menaxheri i impiantit. Nëse anomalia konfirmohet dhe mund të perceptohet nga popullata si një 

ngjarje e perceptueshme, aktivizohet gjendja KUJDES dhe dhoma e operacioneve EZI / SIMAGE 

vazhdon në: 
1) Informoni zjarrfikësit dhe ARPAV; 

2) të njoftojë Prefektin dhe të gjithë subjektet e identifikuara në PEE (Plani i Jashtëm i 

Emergjencave) përgjegjës për ndërhyrjet emergjente dhe të shpëtimit; 

3) monitorojnë evolucionin e situatës. 

 
 
 
 
 
 

 
KUJDES! 

 
 

 

Kur ngjarja mund të ketë pasoja të jashtme dhe aktivizohet statusi ALARM, aktivizohet menjëherë PEE 
(Plani i Jashtëm i Emergjencës), të cilin Prefektura e ka zhvilluar në bashkëpunim me Zjarrfikëset, 
ARPAV, SUEM118, Bashkinë e Venecias, Autoritetin e Zonës Industriale, Policinë. Forcat, Vullnetarët e 
Mbrojtjes Civile, Qyteti Metropolitan, Rajoni Veneto. 

 

Për të njoftuar menjëherë popullsinë banuese në zonën që mund të përfshihet në ngjarje, Bashkia e Venecias ka 

marrë masa për aktivizimin e zhurmës së sirenës. 

 
 
 

Kushdo që është i pranishëm brenda zonës, me tingullin e sirenës ose me marrjen e 

SMS, duhet të gjejë menjëherë një strehë brenda me dyer dhe dritare të mbyllura dhe të 

qëndrojë aty derisa të pushojë alarmi, i cili gjithmonë do të komunikohet me  tingujt  e 

sirenave dhe dërgimin e një SMS. 

 
 

 
 

Më poshtë është zarfi i zonave që mund të preken nga një aksident i mundshëm: 

mailto:simage@arpa.veneto.it
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ÇFARË DUHET TË BËNI NËSE TINGËLLON SIRENA 

Masat e vetëmbrojtjes qe duhen të aktivizohen në rast alarmi të përgjithshëm 

Strehuni brenda në dhomën më të përshtatshme të mundshme. 
Karakteristikat që përmirësojnë përshtatshmërinë e një vendi janë: 
- prania e pak hapjeve 
- disponueshmëria e ujit 
- prania e një mjeti për marrjen e informacionit 

Mbyllni të gjitha dritaret dhe dyert e jashtme 

Qëndroni të informuar në kanalet zyrtare të komunikimit (faqet e internetit dhe kanalet sociale të bashkisë së 
Venecias) 

Përdorni telefonin vetëm në rast nevoje reale për t'i lënë linjat të lira për komunikimet emergjente 

Nëse komunikoni me jashtë, ndaloni sistemet e ventilimit ose të ajrit të kondicionuar 

Mos i merrni fëmijët nga shkolla. Ata janë në një vend të sigurt dhe nën mbrojtjen e mësuesve të tyre 

Kur alarmi ka pushuar, komunikohet me zhurmën e sirenave dhe dërgimi i një SMS 

Kushtojini vëmendje të veçantë rihyrjes në ambiente, veçanërisht në ato nëntokë ose bodrum, ku mund të ketë 
stagnim të avujve 

Hapni të gjitha dritaret dhe dyert për të ajrosur brendësinë 

Perimetri i bimës 

Zonat me rrezik aksidentesh të mëdha 
 

Zonë e sigurt e ndikimit 
Zona e dëmtimit 
Zona e vëmendjes 
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PYETJE TE SHPESHTA 
 
 

Çfarë është PEE? 

PEE - Plani i Jashtëm i Emergjencave - është një dokument që Prefektura 

duhet të përgatisë për të gjitha institucionet që mbajnë dhe/ose trajtojnë 

sasi të caktuara të substancave të rrezikshme për njerëzit dhe mjedisin, 

me qëllim që të kufizohen dhe minimizohen pasojat e një aksidenti 

shëndetin dhe habitatin e njeriut. 

 

 

 

 

 

KUSH E PERGATIT? 

PEE përgatitet nga një tabelë teknike e përbërë nga Prefektura, Brigada e Zjarrfikësve, Arpav, Bashkia e Venecias, Suem 118, 

Autoriteti i Zonës Industriale, Forcat Policore, Qyteti Metropolitane, Rajoni Veneto. Disa nga këta komponentë marrin pjesë 

edhe në Komitetin Teknik Rajonal për të kontrolluar sigurinë e sistemit, duke përshkruar, sipas nevojës, mjete shtesë për 

reduktimin maksimal të rrezikut. 

Për çfarë është? 

➢ Te Përcaktoj zonën dhe strukturat përreth që mund të preken nga 

aksident në lidhje me rrezikun e mundshëm të pritshëm; 

➢  të përshkruajë dhe të bashkërendojë procedurat që do të miratohen përkatësisht nga subjektet pjesëmarrëse në 

tabelën teknike dhe që do të ndërhyjnë në rast alarmi; 

➢ Te informoj popullatën për sjelljet që duhen adoptuar në rast të një aksidenti të madh. 

 

 

 
 

 
 

 

Si funksionon? 
Kur një aksident prek zona jashtë fabrikës; 

➢ Dhoma e Operacioneve Ezi/Simage, pasi konsultohet me menaxherin e impiantit, aktivizon procedurën e njoftimit 

për të gjithë Organet e propozuara; 

➢ qytetarët, të informuar menjëherë falë zhurmës së sirenave të urgjencës dhe dërgimit të SMS, duhet të drejtohen 

menjëherë në një strehë të brendshme; 

 
➢ Brigada e Zjarrfikëses, SUEM dhe teknikët e ARPAV shkojnë në vendin e aksidentit; 

 
➢ Forcat e Policisë (Policia e Shtetit, Karabinierët, Polizia e Finanzave, Policia Lokale) kufizojnë aksesin në zonën e 

prekur nga aksidenti vetëm për shpëtimtarët; 

➢ Prefekti aktivizon Qendrën e Koordinimit të Shpëtimit nga ku koordinon operacionet dhe informohet për situatën; 

➢ Në momentin që aksidenti shpallet i përfunduar nga Brigada e Zjarrfikësve, Prefekti, nëpërmjet kryetarit të 

Bashkisë, komunikon qartësisht me tingujt e sirenave, dërgimin e SMS-ve dhe publikimin e informacionit në faqen 

e internetit dhe në rrjetet sociale të bashkise se Venecias. 

 
A funksionon vërtet? 

 
PEE përditësohet çdo tre vjet dhe mund të kryhen ushtrime për të verifikuar 
efektivitetin e tij. Nëse shfaqen çështje kritike, bëhet një vlerësim i përmirësimit 
që duhet të miratohet në sistem ose në metodat e ndërhyrjes. 

 
 
 

 

 

 

Do te doja te dija me shume.... 
Çdo informacion shtesë mund të gjendet në PEE të publikuar në faqen e internetit të Prefekturës së Venecias në 
linkun: 
http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Piani_di_emergenza_esterna_per_le_industrie_a_rischio_rilevante- 
72579.htm 
Per lajme dhe informacione te metejshme shkruani ne    protcivile.pref_venezia@interno.it. 

 

http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Piani_di_emergenza_esterna_per_le_industrie_a_rischio_rilevante-72579.htm
http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Piani_di_emergenza_esterna_per_le_industrie_a_rischio_rilevante-72579.htm
mailto:protcivile.pref_venezia@interno.it
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