ПАМ`ЯТКА
Дії населення при загрозі або виникненні
НС з викидом (виливом) АМІАКУ
Аміак - це сильно діюча отруйна речовина (СДОР), відноситься до 4 класу небезпеки, володіє
сильною токсичною дією на організм людини. АМІАК - безбарвний газ із різким запахом
нашатирного спирту (нашатирний луг), добре розчинний у воді. Твердіє при температурі 78С°. 10% водний розчин - нашатирний спирт. 18-20% розчин – аміачна вода використовується
у виробництві азотної кислоти, добрив, амонієвих солей, синильної кислоти, соди. Рідкий аміак
– використовується як холодоагент. Вибухонебезпечний. Токсичний. Вдвічі легший за
повітря. Аміак діє на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і очей.

Дія на організм:
Дуже подразнює слизову оболонку, шкіру та викликає сверблячку, опіки шкіри; сильне
серцебиття; спричиняє різь в очах; у разі попадання рідкого аміаку на шкіру може призвести до
обмороження.
У разі легкого отруєння викликає сухість, першіння та біль у горлі, чхання, кашель,
захриплість, легка нудота.
Гостре отруєння аміаком викликає утруднене дихання, сильний кашель, задуху, блювоту,
втрату голосу, спазм голосової щілини, запаморочення, почервоніння обличчя, пітливість,
сльозотечу, набряк повік.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:
При появі запаху аміаку або оповіщенні про виникнення небезпеки внаслідок аварії необхідно
якнайшвидше відійти від місця аварії під прямим кутом до лінії переміщення аміачної хмари на
1-2 км.
При появі сильного запаху аміаку необхідно притулити до носа і рота тканину (тканнину
пов’язку), рясно змочену водою з розчином столового оцту чи лимонної кислоти та вийти з
хмари аміаку.
Якщо хмара застала у приміщенні, необхідно щільно зачинити вікна, двері, димарі, закрити
щілини мокрими шматинами, двірні, віконні пройми мокрими ковдрами і простирадлами.
Захистити органи дихання тканинною пов’язкою рясно змоченою водою з розчином столового
оцту чи лимонної кислоти, і не залишати приміщення до тих пір, поки не надійде повідомлення
про те, що вміст аміаку в атмосфері знизився до безпечних границь.
Якщо хмара аміаку застала вас у полі і ви не встигли вийти з небезпечної зони, необхідно
закрити рот та ніс тканиною, краще змоченою водою, лягти на землю, притиснутися до неї
обличчям, намагаючись вдихати повітря від самої землі.
Враховуючи властивості аміаку, знаходячись в багатоповерховій будівлі, необхідно
спуститись на перший поверх, в підвальне приміщення.
Після виходу із загазованої зони необхідно вдихати свіже повітря, теплі водяні пари (краще з
додаванням столового оцту) і звернутися за медичної допомогою.

Перша допомога при отруєнні аміаком:





дієвої протиотрути (антидота) немає;
одягнути протигаз або одягти ватно-марлеву пов'язку, рясно змочену водою, краще з
5%-ним розчином оцтової або лимонної кислоти та вивести ураженого на свіже
повітря;
дайте теплого молока з «Боржомі» чи харчовою содою;







при потраплянні в очі − промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою
олією;
при задусі необхідний зволожений кисень;
при спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі ванночки, інгаляцію;
при зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію;
при ураженні шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% ним розчином
оцтової або лимонної кислоти.

