ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ADR
Мерки, предприемани в случай на аварии и извънредни ситуации
В случаи на аварии и извънредни ситуации, които могат да възникнат на място или по
време на превоз, членовете на екипажа на превозното средство, са длъжни да
предприемат следните мерки, от гледна точка на тяхната безопасност и практическа
възможност:
-

да задействат спирачната система, да спрат двигателя и да изключат акумулатора
посредством главния прекъсвач, ако има такъв;

-

да избягват източници на възпламеняване, да не се пуши и да не се включват никакви
електроуреди;

-

да информират съответните аварийни служби, като им дадат колкото се може поподробна информация за инцидента или аварията и за съответните вещества;

-

да облекат светлоотразителни жилетки и да поставят съответните предупредителни знаци
на собствена опора;

-

да подготвят превозните документи, за да ги предадат на сътрудниците на аварийните
служби при пристигането им;

-

не настъпват разлетите/разсипани вещества и да не допускат контакт с тях, да избягват
вдишването на газ, дим, прах или изпарения, като застанат от страната, от която духа
вятърът;

-

в случаи, когато това е възможно и безопасно, да използват пожарогасителите за гасене
на малки (първоначално възникнали) пожари по шасито, в спирачната система и
двигателното отделение;

-

членовете на екипажа на превозното средство не са длъжни да предприемат никакви
мерки в случаи на пожар в товарните отделения;

-

в случаи, когато това е възможно и безопасно, да използват намиращото се на борда на
превозното средство оборудване, за предотвратяване изтичането във водната среда или
канализационната система и за ограничаване на разливането/просмукването на
веществата;

-

да се отдалечат от мястото на аварията или произшествието, да предупредят други лица в
района да се отдалечат и да следват инструкциите на служителите на аварийните служби;

-

да свалят всички замърсени дрехи и замърсеното използвано защитно облекло и да го
поставят на безопасно място.
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Корозионни вещества

8

Други опасни вещества и
изделия

Опасност от изгаряне от киселини и основи.
Могат да реагират бурно помежду си, при контакт
с вода и други вещества.Разлетите/разсипаните
вещества могат да отделят корозионни пари.
Представлява опасност за водната или околна
среда, и за канализационната система
Опасност от изгаряне. Опасност от пожар.
Опасност от експлозия.
Представлява опасност за водната или околна
среда, както и за канализационната система.
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ЗАБЕЛЕЖКА 1: За опасните товари с повече и различни рискове и за смесени товари трябва да се
спазват указанията за всяка от опасностите, посочени в таблицата.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Гореизброените допълнителни указания могат да се адаптират, за да отговарят
точно само на класа опасни товари, които ще се превозват, и на използваните превозни средства.
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