Concern

Zeer grote brand in Moerdijk

Brand veroorzaakt overlast in Zuid-Holland Zuid
DORDRECHT-Om 22:45 uur werd de brandweer in Moerdijk gealarmeerd voor
een ontploffing in een complex van Shell op het industrieterrein van Moerdijk,
waarna een zeer grote brand is ontstaan.
Bij het incident in een reactor is ethyl-benzeen en olie verbrand. Iets meer dan een uur
had de brandweer nodig om de brand te kunnen beheersen, maar de brand is nog niet
onder controle. Al snel werd er opgeschaald, ook in Zuid-Holland Zuid. Om zo de effecten
van deze brand in kaart te kunnen brengen.
Hulpverlening in Zuid-Holland Zuid
Om 22:50 uur werd het crisisteam in Zuid-Holland Zuid opgeroepen. In de vroege
ochtend van 4 juni heeft de brandweer met 7 teams op verschillende plekken in onze
regio metingen verricht. Er zijn geen schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen
gemeten. Wel benadrukt de woordvoerder “Rook is nooit gezond! Blijf daarom uit de rook
en sluit indien nodig uw ramen en deuren”. De veiligheidsregio heeft dit op verschillende
manier gecommuniceerd, onder andere via NL-Alert en twitter.
Wat kunt u doen?
De verbranding van de stof ethyl-benzeen kan geïrriteerde ogen en luchtwegen
veroorzaken. Deze klachten verdwijnen op korte termijn. Bij aanhoudende klachten
raadpleegt u de huisarts(enpost). Wanneer u in aanraking komt met roetdeeltjes, kunt u
uw handen wassen met water en zeep.
Meer informatie
Op de website van uw veiligheidsregio treft u alle antwoorden op de veel gestelde vragen
(http://vrzhz.nl/index.php/actuele-crisisinformatie). Verdere vragen kunnen worden
gesteld via het publieksnummer 088–636 5200.

Noot voor de redactie:
Bij vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de dienstdoende woordvoerder
van de VRZHZ op het telefoonnummer 088-636 5234, deze zal 24/7 bemand zijn. Op het
twitteraccount @VRZHZ en @BrandweerZHZ kunt u al onze updates volgen.
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