ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ СПОРЕД АДР
Постапки во случај на несреќа или итен случај
Во случај на несреќа или итен случај што може да се појави или произлезе во текот на
превозот, членовите на екипажот на возилото ги преземаат следните дејства кога е
безбедно и практично тие да се направат:
-

Закочете го возилото, запрете ја работата на моторот и прекинете го
електричниот круг со активирање на главниот прекинувач, ако постои;

-

Избегнувајте извори на палење, oсобено, да не се пуши, да не се
употребуваат електронски цигари или слични направи или да не се
вклучува електрична опрема;

-

Информирајте ги надлежните служби за итни случаи, со давање на
што е можно повеќе информации за инцидентот или несреќата и за
опасните материи вклучени во неа;

-

Облечете го елечето за предупредување и поставете ги соодветните
знаци за предупредување како што треба;

-

Транспортните документи нека бидат спремни за покажување на
службените лица при пристигнување;

-

Не ги газете или допирајте истурените материи и избегнувјте
вдишување на задушливи гасови, чад, прашина и испарувања стоејќи
спротивно од ветрот;

-

По потреба и кога е безбедно користете ги противпожарните апарати
за да изгасите мал/почетен пожар во гумите, кочниците и просторот
на моторот;

-

Екипажот на возилото не смее да
простор;

-

По потреба и кога е безбедно да се направи, користете ја опремата
што е во возилото за да спречите истекувања во водена средина или
во канализациска мрежа и да го спречите разлевањето;

-

Оддалечете се од несреќата или итниот случај, известете ги другите
лица да се оддалечат и следете ги инструкциите на надлежните
служби;

-

Соблечете
ја
контаминираната
облека
и
употребената
контаминирана заштитна опрема и ставете ги на сигурно место.

гаси

пожари во

товарниот

Дополнително упатство за членовите на екипажот на возилото за својство на опасноста од
опасните материи по класи и за дејствијата зависно од околностите
Налепници и етикети за
Својство на опасноста
Дополнителни
опасност
мерки
(1)
Експлозивни материи и
производи

1
1.5
1.6
Експлозивни материи и
производи

1.4
Запалливи гасови

2.1
Незапалливи, неотровни
гасови

2.2
Отровни гасови

2.3
Запалливи течности

3
Запалливи цврсти
материи,
самореактивирачки
материи и цврсти
експлозивни материи во
неексплозивна состојба
( десензибилизирани)

4.1
Материи подложни на
самозапалување

4.2
Материи кои во контакт со
вода испуштаат запалливи
гасови

4.3

(2)
Може да имаат различни својства и ефекти како што е
масовна детонација; исфрлање на парчиња; интензивен
пожар/топлински удар; појава на
блескава светлина,
силен звук или чад.
Чувствителни на удари и/или потреси и/или топлина.

(3)
Засолнете се но што
подалеку од прозорци.

Незначителен ризик од експлозија и пожар.

Засолнете се.

Ризик од пожар.
Ризик од експлозија.
Може да се под притисок.
Ризик од задушување.
Може да предизвикаат изгореници и/или смрзнатини.
Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.
Ризик од задушување.
Може да бидат под притисок.
Може да предизвикаат смрзнатини.
Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.

Засолнете се.
Избегнувајте ниски
места.

Ризик од труење.
Може да бидат под притисок.
Може да предизвикаат изгореници и/или смрзнатини.
Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.

Користете заштитна
маска.
Засолнете се.
Избегнувајте ниски
места.

Ризик од пожар.
Ризик од експлозија.
Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.

Засолнете се.
Избегнувајте ниски
места.

Засолнете се.
Избегнувајте ниски
места.

Ризик од пожар. Запалливи или лесно запалливи, може да
се иницираат од топлина, искри или пламен.
Може да содржат самореактивни материи подложни на
егзотермно распаѓање во случај на довод на топлина,
контакт со други материи (како киселини, соединенија на
тешки метали или амини), триење или удар. Тоа може да
доведе до создавање на опасни и запалливи гасови или до
испарувања или до самозапалливост.
Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.
Ризик од експлозија на десензибилизирани експлозиви по
губење на десензибилноста
Ризик од самозапалување ако пакувањата се оштетени или
содржината е истурена.
Може да реагираат бурно со вода.

Ризик од пожар или експлозија во контакт со вода

Истурените материи
треба да се покријат и
чуваат суви

Налепници и етикети за
опасност

(1)
Оксидирачки материи

5.1
Органски пероксиди

5.2
Отровни материи

6.1
Заразни материи

6.2
Радиоактивен материјал
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(2)
Ризик од бурна реакција, палење и експлозија во контакт со
согорливи или запалливи материи

Ризик од егзотермичко распаѓање при покачени
температури, контакт со други материи (како киселини,
соединенија од тешки метали или амини), триење или
удар. Тоа може да доведе до создавање на штетни и
запалливи гасови или испарувања или самозапалливост.
Ризик од труење, при вдишување, контакт преку кожата
или голтање.
Ризик за водената средина и канализациската мрежа.

Дополнителни
мерки
(3)
Избегнувајте мешање
со запалливи материи
или материи што
согоруваат (на пример,
струготини)
Избегнувајте мешање
со запалливи супстанци
или супстанци што
согоруваат (на пример,
струготини)
Користетете заштитна
маска .

Ризик од зараза.
Може да предизвика болест на луѓе или животни.
Ризик за водената средина и канализациската мрежа.

Ризик од вдишеното и надворешното зрачење.

Ограничете го времето
на изложеност

7B

7C
7D
Фисибилни материјали

7E
Корозивни материи

8
Други опасни материи и
производи

9

Својство на опасноста

Ризик од нуклеарна верижна реакција.

Ризик од изгореници.
Може да реагираат бурно едни со други, со вода или со
други материи.
Ако се разлеат може да дојде до создавање на
нагризувачки испарувања.
Ризик за водената средина и канализациската мрежа.
Ризик од изгореници.
Ризик од пожар.
Ризик од експлозија.
Ризик за водената средина и канализациската мрежа.

.
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Забелешка 1: За опасни материи со повеќекратни ризици и за мешани товари, треба
да се запазат укажувањата за секоја од опасностите посочени во таблицата.
Забелешка 2: Дополнителните мерки наведени погоре може да се прилагодат на
класите на опасни материи што се превезуваат без разлика на начинот на
превозот.

Дополнително упатство за членовите на екипажот на возилото за својството на опасноста од
опасните материи, означени со симболи, и за дејствијата кои се превземаат зависно од околностите
Симбол
Својство на опасноста
Дополнителни
мерки
(1)

(2)

(3)

Ризик за водената средина и канализациската мрежа.
Материи опасни за животна
средина

Ризик од изгореници со топлина

Избегнувајте контакт со
жешките делови на
транспортната единица
и разлеаната материја

Материи со зголемена
температура

Опрема за лична и општа заштита при извршување на општи дејствија и дејствија во
специфични итни случаи што треба да се носи во возилото во согласност со оддел
8.1.5 од АДР
Следната опрема треба да се носи во возилото за сите броеви на налепници за
опасност:
-

за секое возило, клинеста подметка за тркала со големина
соодветна на максималната маса на возилото и на пречникот на
тркалото:

-

два самостоечки знаци за предупредување;

-

течност за плакнење на очитеа; и

за секој член на екипажот на возилото
-

елече за предупредување;

-

рачен апарат за осветлување;

-

чифт заштитни ракавици; и

-

заштита за очи.

Дополнителна опрема потребна за одредени класи:
-

заштитна маска за секој член на екипажот на возилото треба да се
носи во возилото за налепници за опасност со број 2.3 или 6.1;

-

лопата б ;

-

затинка за затворање улични испусти б ;

-

сад за собирање б.

а

Не е потребна за налепници со број 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

б

Потребна е само за налепници со број 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

