Podczas
napełniania
i
spuszczania
cysterny
samochodowej przy użyciu
substancji żrących, drażniących oraz gorących lub
przy
uszkodzeniu
opakowań
z
substancją
niebezpieczną, kierowca musi nosić:

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
WJEŻDŻAJĄCYCH NA OBSZAR
KOMPLEKSU SPOLCHEMIE
Na
drogach
kompleksu
SPOLCHEMIE
obowiązuje
strefa
z
ograniczeniem
transportu:
Ograniczenie
dopuszczalnej
prędkości do 30 km/h, obowiązuje
pierwszeństwo pojazdów szynowych
oraz zakaz postoju na drogach
(postoje są dopuszczalne tylko w
wyznaczonych miejscach).

kask ochronny, okulary
ochronne oraz
rękawice
chemoodporne.

W przypadku wycieku transportowanej
substancji
chemicznej
na
obszarze
kompleksu SPOLCHEMIE, kierowca musi
zastosować:
maseczkę ochronną.

odzież
roboczą,
obuwie robocze oraz
kamizelkę roboczą.

Podczas załadunku i wyładunku materiałów,
np. palet, kontenerów, beczek itp., kierowca
musi nosić:
kask ochronny oraz
rękawice robocze.

składanych schodków bez kosza ochronnego przy
równoczesnym podniesieniu poręczy ochronnej na
cysternie samochodowej,

lub
2)

lub

W pozostałych przypadkach kierowca ma obowiązek użycia
własnej uprzęży zabezpieczającej przypiętej do urządzenia
zabezpieczającego
SPOLCHEMIE
lub
do
punktu
mocującego na pomoście cysterny samochodowej
kontenera.
Chodzi tu o przypadki gdy kierowca w miejscu
napełniania/spuszczania substancji będzie stosować schodki
składane bez kosza ochronnego lub poręcz i gdy nie ma
możliwości równoczesnego podniesienia poręczy ochronnej
na cysternie samochodowej.
Do urządzenia zabezpieczającego SPOLCHEMIE kierowca
przypina się przed wejściem na składane schodki.

Podczas
napełniania
i
opróżniania
zawartości cystern samochodowych w
pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchu,
kierowca musi zastosować:

Kompleks SPOLCHEMIE jest stale monitorowany przez
system kamerowy z rejestracją obrazu.

Podczas
kierowania
pojazdami
ciężarowymi na obszarze kompleksu
SPOLCHEMIE kierowca musi nosić:

-

kask ochronny, oraz
obuwie antystatyczne.

Podczas
wchodzenia/wychodzenia
i
poruszania się na górnej części cysterny
samochodowej (zagrożenie upadku z
wysokości) na obszarze SPOLECHEMIE, kierowca jest
zobowiązany do tego, by priorytetowo zastosować
zainstalowane urządzenia ochronne i zabezpieczające
SPOLCHEMIE.
1)

Jeśli dla wejścia na cysternę i poruszania się po niej istnieje
możliwość zastosowania stacjonarnej platformy obsługi z
pochylanym mostkiem lub poręczą bądź poręczą na
pomoście obsługi cysterny albo kontenera, kierowca ma
obowiązek zastosowania takich urządzeń.
W punkcie napełniania/spuszczania substancji dotyczy to
użycia:
składanych schodków z koszem ochronnym,

Na całym obszarze kompleksu zabrania się
wchodzenia na cysternę i kontener bez zastosowania
pomostu obsługi lub mostka z tel.
poręczą
721 725czy
193
zabezpieczenia za pomocą uprzęży zabezpieczającej.
Kierowca musi zastosować własną, otrzymaną od
pracodawcy, uprzęż zabezpieczającą posiadającą
ważny przegląd roczny. Pracodawca jest również
odpowiedzialny za zapoznanie kierowcy z instrukcją
producenta dotyczącą uprzęży zabezpieczającej, przy
uwzględnieniu treningu praktycznego.

Kierowcom cystern samochodowych nie będą
wypożyczane uprzęże zabezpieczające SPOLCHEMIE!

tel. + 420 721 725 193

KOMPLEKS SPOLCHEMIE

