АДР 2011: поглавље 5.4.3 - документи

ПИСАНО УПУТСТВО
Поступци у случају незгоде или опасности

У случају незгоде или опасности која може да се догоди током транспорта,
чланови посаде возила морају, уколико се оне могу безбедно и практично
спровести, предузети следеће мере:
♦ Активирати кочиони систем, искључити рад мотора и искључити струју
активирањем главног батеријског прекидача где је то могуће;
♦ Одстранити могуће изазиваче пожара (забранити пушење или укључивање
било какве електирчне опреме);
♦ Обавестити одговарајуће службе за ванредне догађаје, дајући што више
информација о инциденту или незгоди и материјама које учествују;
♦ Обући упозоравајући прслук и поставити самостојеће знакове упозорења
на одговарајући начин;
♦ Држати транспортна документа да буду на располагању службама за
ванредне догађаје;
♦ Не газити и не додиривати изливену материју и избегавати удисање гасова,
дима, прашине и испарења, а нарочито приликом задржавања у подручју
где их ветар носи;
♦ Уколико је то могуће без опасности, употребити апарат за гашење пожара,
да би се угасили почетни / мањи пожари / извори пожара на точковима,
кочницама и у простору за мотор;
♦ Чланови посаде возила не смеју гасити пожар у теретним одељцима;
♦ Уколико је то могуће без опасности, користити опрему из возила да би се
спречило изливање материје у водену средину или канализациони систем
и спречити просипање;
♦ Удаљити се од места незгоде или опасности, упозорити остала лица да се
удаље и да следе упутства служби за ванредне догађаје;
♦ Одстранити контаминирану одећу и коришћену контаминирану заштитну
опрему и одложити је безбедно.
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Број означавања опасности
(KI – Code)

X462

При руковању комадима за отпрему
треба предузети посебне мере, да
они не долазе у додир са водом
Мере
предострожности
при
товарењу са обавезом раздвајања
намирница, кондиторских производа
и хране за животиње – обавеза за
раздвајање
Прописи за надзор возила важе, ако
укупна маса ове робе у возилу
прелази 10.000 kg
Чврста материја, која опасно реагује
са водом и ствара отровне гасове

Додатна упуства за чланове посаде возила о опасним особинама опасне робе
према класама и о мерама које се морају предузети у зависности од
превлађујућих опасности
Листице опасности
Опасне особине
Додатна упуства
Материје које у контакту са
водом развијају запаљиве гасове
Опасност од пожара и експлозије
при контакту са водом.

Пекривањем
спречити квашење
изливених
материја.

Опасност од тровања.
Спречити изливање материје у
водену средину или
канализациону мрежу.

Користити
заштитну маску за
дисање.

4.3
Отровне материје

6.1
У додиру са водом или киселинама ослобађа лако запаљив и отрован гас
фосфорводоник (фосфин, PH3).
МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:
При контакту са очима: ватом/памуком уклонити остатке производа, испрати
са много воде и потражити помоћ лекара.
При контакту са кожом уклонити контамирану одећу и обућу, уклонити остатке
праха производа и тек затим опрати кожу сапуном са много воде, темељно, и
потражити помоћ лекара.
У случају ингестије, лаважа желуца са 3 до 5% раствором соде бикарбоне што
спречава стварање фосфина, и потражити помоћ лекара.
У случају инхалације изнети особу на свеж ваздух, утоплити и потражити
помоћ лекара. Спасиоци морају носити заштитну маску за цело лице са
одговарајућим филтером.
Ако је особа у несвести, поставити је у стабилан бочни положај.
УПУТСТВО ЗА ИНТЕРВЕНТНЕ ЈЕДИНИЦЕ:
Код настанка пропусних места, услед оштећења амбалаже:
♦ Воду по сваку цену држати на удаљености.
♦ Просуту утоварну робу посипати сувим песком, земљом или другим
подесним сувим материјалом. Штити од контакта са водом. Позвати
стручњака.
Код пожара:
♦ Код дејства ватре, амбалажу хладити воденим млазом. Пажња! код
оштећења амбалаже – опасна реакција са водом.
♦ Никад не употребљавати воду, угљен-диоксид, халоне или пену, ако је
роба која се транспортује сама захваћена ватром.
♦ Ако је потребно, пожар гасити прахом за гашење.
♦ У случају пожара формирају се штетни запаљиви гасови: каустичне
аеросоли фосфорне киселине (фосфор-пентоксид).
♦ Боравак у зони опасности само са самосталним апаратом за дисање.

Опрема за личну и општу заштиту за спровођење уобичајених и
посебних поступака у случају опасности, која се према одељку
8.1.5 АДР-а мора налазити у возилу:
Опрема која се мора налазити у транспортној јединици за листице опасности
бројева 4.3 и 6.1:
♦ Један подметач за точак за свако возило, чије димензије морају бити
прилагођене највећој дозвољеној укупној маси возила и пречнику точка,
♦ Два самостојећа знака упозорења,
♦ Течност за испирање очију, и
за сваког члана посаде возила:
♦ Један рефлектујући упозоравајући прслук (oписано у европском
стандарду EN 471),
♦ Једна преносна ручна лампа,
♦ Један пар заштитних рукавица, и
♦ Једна опрема за заштиту очију (нпр. заштитне наочари).
Додатна опрема потребна за одређене класе:
♦
♦
♦
♦
a)

а)

Одговарајућа заштитна маска за дисање , за сваког члана посаде возила
које превози опасне терете обележене листицом опасности 6.1,
Једна лопата,
Једна покривка за канализационе одводе,
Један прихватни суд од пластике.
Заштитна маска за дисање са комбинованим филтером типа А2B2
(стандард EN 14387).
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