Při
plnění
a
stáčení
autocisterny
žíravými,
dráždivými a horkými látkami
nebo při poškození obalu s nebezpečnou látkou musí
řidič použít:

nebo
2)

ochrannou přilbu
ochranné brýle
protichemické rukavice

INFORMACE PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ, KTEŘÍ VJÍŽDĚJÍ DO
AREÁLU SPOLCHEMIE

Při úniku přepravované toxické látky
areálu SPOLCHEMIE musí řidič použít:

Na komunikacích v areálu SPOLCHEMIE platí zóna s
dopravním omezením:

ochrannou masku

Nejvyšší povolená rychlost je
omezena na 30 km/h, platí přednost
drážních vozidel a platí zákaz stání
na komunikacích (stání je povoleno
pouze na vyznačených místech).

Při plnění a stáčení autocisteren v
prostorech s nebezpečím výbuchu musí
řidič použít:

Areál SPOLCHEMIE je trvale
monitorován
kamerovým
systémem se záznamem.

Při řízení nákladních vozidel v areálu
SPOLCHEMIE musí řidič použít:
pracovní oděv
pracovní obuv
reflexní vestu

ochrannou přilbu
antistatickou obuv

Při výstupu/vstupu a pohybu na horní části
tělesa AC (nebezpečí pádu z výšky) v areálu
SPOLCHEMIE je řidič povinen přednostně
použít instalovaná ochranná a zajišťovací zařízení
SPOLCHEMIE.
1)

Při nakládce a vykládce kusového materiálu
např. palet, kontejnerů, sudů apod. musí
řidič použít:
ochrannou přilbu
pracovní rukavice

v

Pokud je možno pro vstup a pohyb po cisterně použít
stacionární obslužnou plošinu se sklopným můstkem se
zábradlím nebo zábradlí na obslužné lávce cisterny či
kontejneru je řidič povinen tato zařízení použít.

nebo

V ostatních případech je řidič povinen použít vlastní
zachycovací postroj připnutý k zajišťovacímu zařízení
SPOLCHEMIE
nebo k upevňovacímu bodu na lávce
autocisterny či kontejneru.
Jedná se o případy, kdy řidič na plnícím/stáčecím místě bude
používat sklopné schůdky bez ochranného koše nebo
zábradlí a kdy nelze současně vztyčit ochranné zábradlí na
AC.
K zajišťovacímu zařízení SPOLCHEMIE se připne před
vstupem na sklopné schůdky.

Bez použití obslužné lávky nebo můstku se
zábradlím nebo zajištěním pomocí zachycovacího
postroje je zakázáno v celém areálu vstupovat na cisternu
či kontejner.
Řidič musí použít vlastní zachycovací postroj
s platnou roční prohlídkou, kterým ho vybaví
zaměstnavatel. Ten je také zodpovědný za seznámení
řidiče s návodem výrobce na zachycovací postroj včetně
praktického nácviku.

Řidičům AC nebudou zapůjčovány zachycovací
postroje SPOLCHEMIE!

Na plnicím/stáčecím místě se jedná o použití:
sklopných schůdků s ochranným košem,
sklopných schůdky bez ochranného koše za
současného vztyčení ochranného zábradlí na AC,

tel. 721 725 193

AREÁL SPOLCHEMIE

