Helgeland Miljøfisk AS

4.1.2 Beredskapsplan varsling

generell prosedyre

IK-

Situasjon
Personskade

Handling straks:
Starte førstehjelp og kontakte lege; stopp evt.
Blødninger, frie luftveier, stabilt sideleie, hjerte
kompresjoner., munn til munn ved hjertestopp

Brann

Vurder situasjon, varsle på tlf. 110 / tilkall hjelp.
Avdekk brannomfang / område. Forsøk å slukke
med tilgjengelig utstyr. Evakuer området.
Personvern har 1. prioritet
Ved oppdaget rømning, skal det settes i gang
tiltak for å stoppe mer rømning.

Rømning

Massedød av
fisk I kar

Ta vannprøver, stopp fôring, varsle. Fjern dø fisk.
Kartlegg årsaken, evt. Reparer. Tilkall veterinær
dersom årsaken er relatert til fiskehelse.

Økt dødelighet
på fisk i kar
Endring i
vannkvalitet inn

Ta vannprøver, frys ned ferske prøvefisk. Stopp
fôring. Kontakt veterinær
Stop fôring, vurder «vann-bilde», sjekk for
urenheter. Tilkall veterinær ved økning i

Videre handling
Holde den skadde varm og hold kontakt med
vedkommende. Gjennomfør førstehjelp til
ambulanse/lege kommer.
Fyll inn og send inn skjema for melding og
arbeidsulykke, eventuelt andre skjemaer
Ring 110, om du er i tvil om du ikke klarer å
håndtere situasjonen på egen hånd.

Start gjenfangst av fisk
Fiskeridir. Reg.kontor i Helgeland tlf. dagtid: xxxx,
(e-post): xxxxx
Gjenfangst: ring fiskere/båtfolk

Varsle:
Lege
Politi
Arbeidstilsynet

Brann
Forsikring
VHS, nødkanal

Fiskeridirektoratet
beredskap varsling
Forsikringsselskap
Fiskere for
gjenfangst
Hold karet reint, unngå å stresse fisk. Frys ned fersk Tank- og masseprøvefisk. Mal opp og ensiler død fisk.
tr.sp.
Forsikring: fisk, forsikringsselskap: anlegg og utstyr Tilsynsvet.
Mattilsynet
Forsikringsselskap
Ensiler død fisk
Veterinærtjeneste
Behandling etter instruks fra veterinær
Kontakt eventuell forurensningsmyndigheter
Veterinærtjeneste
Send inn prøver
NIVA

Telefon:
113
112

Helgeland Miljøfisk AS

Brudd i
vanntilførsel;
pumpesvikt,
strømstans,
havari
strømgate
Oksygensvikt;
Havari av O2anlegg
Strømbrudd,
havari el. Anlegg
/ nødgenerator

dødelighet. Ta gjelle og vannprøver for anlayse.
Tiltak ihht. Vurdering av situasjonen, symptomer
og vurdering fra veterinær.
Skaff alternativ vanntilførsel.
Nød oksygen.

Kontakt NIVA

Stopp fôring om O2-nivå er lavt. Forsøk å reparere,
tilkall hjelp.
Ring nærliggende fiskeforedlingsbedrift og spør om
tilgang til is for nedkjøling av vann i kar, eller
nedkjøling av død fisk i kategori 3.

Forsikring
Rørlegger
Elektriker

Stopp fôring, øk vanntilførselen, nød oksygen
system

Kontroller pumper, reparer feil, evt. Tilkall hjelp.
Bestill oksygen om nødvendig

Oksygenleverandør

Tvangstart av generator. Sjekk disel / batteri.
Tilkall elktrikker
Benytt nød O2 om nødvendig

Varsle
Øk vanngjennomstrømningen i kar om mulig og
nødvendig. Lave oksygen verdier, stopp fôring

Nettleverandør
Reparatør
generator
Elektriker
Politi
Brannvesen

Forurensing/utsl Stopp ut renning / utilsiktet utslipp
ipp ut

Varsle. Begrensing og oppsamling ihht. Datablad
for aktuelle kjemikalier

