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ANEXO VI

Fim da
Emergência

1- BRASKEM

2- Coord. Oper.
do CBM / CIODS
conjuntamente
com Coord. do
Grupo de Coord.
e Controle
Operacional
(se estiver sido
estabelecido)

RESUMO DO PLANO GLOBAL DE ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS - FIM EMERGÊNCIA

AÇÃO I

1-Encerra Plano de Controle Emergência interno
2- Comunica fim da emergência ao Oficial do CBM no CIODS e a Coordenação Local , que se encontra no Ponto de Encontro que foi definido de acordo com a direção dos
ventos. Com essa comunicação a BRASKEM informa que a emergência esta controlada dentro dos limites da Fábrica, na área externa a emergência só será encerrada pelo
Coordenador (que poderá estar no (Ponto de Encontro) após consulta ao Grupo de Monitoramento. A BRASKEM não tem autoridade para encerrar a emergência fora
dos limites da fábrica.
1-Confirma com BRASKEM fim da emergência dentro da fábrica.
2- Consulta Grupo Monitoramento
3-Comunica com Coordenador do Grupo de Segurança Pública e solicita que PM
acesse á área emergenciada e solicita relatório da situação
4-Comunica-se com os outros Coordenadores de Grupos e solicita relatório da
situação

Caso positivo, consulta Grupo de Monitoramento.
Caso área esteja liberada, dá prosseguimento ao encerramento da emergência.
Se a situação em toda área emergenciada estiver sob controle, dá prosseguimento ao
encerramento da emergência.
Se a situação em toda área emergenciada estiver sob controle, dá prosseguimento ao
encerramento da emergência.
Avisar que a PM ainda estará na área para garantir segurança de todos, e que qualquer fato
5- Comunica que a população deve retornar para casa e/ou local de trabalho.
deve ser comunicado.
6- Comunica ao Coordenador do Grupo de Segurança Pública que permaneça no O Grupo de Segurança Pública deve permanecer na área emergenciada até retorno
local
completo da população.
7- Solicita ao Coordenador do Grupo de Controle de Trânsito que libere o
O Grupo de Controle de Trânsito deve permanecer na área emergenciada até retorno
tráfego na área.
completo da população.
8- Comunica a todas as instituições envolvidas, o fim da emergência e solicita o comparecimento de todos no Ponto de Encontro para reunião de avaliação e
preparação de notas para informação pública. Essa ação só deverá ser tomada após confirmação que a população já retornou as suas residências ou local de
trabalho

3-Comunidade

Começa retorno para local de trabalho ou lar

4-Coord. Local

Presta esclarecimentos á imprensa, juntamente com representantes da BRASKEM e outras instituições envolvidas.
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