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NOTˆCIES

Not•cies

Diplomes als bombers
d'empresa

Detalls de la notÄcia

Els bombers del Parc Qu•mic Sud superen amb ‚xit les proves
de sensibilitat olfactiva

Els Parcs Qu•mics de
Seguretat presents...

Publicat: 09-12-2011

Els bombers del Parc Qu•mic Sud de l’Associaci„ Empresarial
Qu•mica de Tarragona han superat amb ‚xit el protocol de
determinaci„ de la sensibilitat olfactiva individual al n-butanol i
han obtingut el certificat d’usuari de l’Olfact…metre de Camp
Nasal Ranger.
Aquest †s el resultat de tota una s‚rie de proves, relacionades
amb la discriminaci„ olfactiva, a qu‚ s’han sotm‚s els t‚cnics del
Parc, a m†s de l’aprenentatge en l’‡s d’aquest innovador
instrument de detecci„ d’olors.
Els bombers realitzen habitualment rondes per a la detecci„
d’olors i han estat formats en l’‡s de les noves tecnologies com a
recolzament per aquesta tasca. Tots ells han assolit els objectius
previstos al programa d’aprenentatge i les conclusions de proves
que els van ser realitzades els habiliten per a la utilitzaci„ dels
olfact…metres.

M†s not•cies...

ENLLA‰OS
PLASEQTA
Informaci„ sobre Pla d'emerg‚ncia del
sector qu•mic de Tarragona.
http://www10.gencat.net/int_pseq...

DEPARTAMENT DE JUSTÅCIA I INTERIOR
Informaci„ sobre Pla d'emerg‚ncia del
sector qu•mic de Tarragona.
http://www.gencat.cat/interior/e...

El procediment s’inclou dins el marc d’activitats orientades al
control dels possibles episodis d’olors, tot centrant-se en la
identificaci„ i en la determinaci„ dels desencadenants.

M†s enllaŠos...

Anteriorment els Bombers del Parc Qu•mic Nord ja havien realitzat aquest protocol.
Tornar

El temps
Tancar

Parc Qu•mic Nord

Dades Actuals

Parc Qu•mic Sud

Temperatura:
Humitat:

Parc Qu•mic Port

Dades Extrems
11.7‹C

Temperatura mŒxima d'avui:

46

12.8‹C
a les:00:00

Pressi„:
Direcci„ del vent:

1009.7 mb
NW

Temperatura m•nima d'avui:

Velocitat del vent:
Pluja d'avui:

23.5 km/h
0.0 mm

Pluja mensual fins avui:
Pluja anual fins avui:

6.7‹C
a les:05:57
0.0 mm
14.2 mm
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Temperatura de refredament del
vent:
Temperatura de xafogor:
Radiaci„ Solar:
ˆndex ultraviolat:
Punt de rocio:

9.2‹C
11.7‹C
723

Ratxa mŒxima de vent d'avui:
Pluja total d'ahir:
Dies seguits sense pluja:

62.7 km/h
a les:09:50
0.0 mm
11

0.2
0.4‹C
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