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Przewoźniku
– wyposaż pojazd

O

b o w i ą ze k te n p o j a w i a s i ę
zarówno podczas transportu
sztuk przesyłki, jak i cysterną czy
luzem. Nie ma tu znaczenia dopuszczalna
masa całkowita pojazdu. Wyposażenie
ochronne powinien przygotować przewoźnik (kierowca) przed rozpoczęciem
transportu. Dla wygody całe wyposażenie może się znajdować w jednym miejscu, np. w skrzynce umieszczonej w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, aby
w razie potrzeby mógł z niego skorzystać.
W skład wyposażenia ochronnego
wchodzi stałe wyposażenie ogólne oraz
wyposażenie indywidualne dla każdego
członka załogi pojazdu. Ponadto, w zależności od numerów nalepek przewożonych
produktów, pojawia się obowiązek posiadania dodatkowego wyposażenia, które
kierowca powinien odczytać z dokumentu
przewozowego. Z tego względu kierowca
powinien być poinformowany przed wyjazdem, jakie towary będą przewożone, żeby
dobrać właściwe wyposażenie. Może także
przygotować w skrzynce ADR pełne wyposażenie, obowiązujące dla wszystkich nalepek, i nie będzie musiał zmieniać zawartości
przed każdym wyjazdem.
Wszystkie elementy wyposażenia
powinny być w dobrym stanie, nadającym
się do użycia. Latarka musi mieć sprawne
baterie, a płyn do płukania oczu powinien być w postaci czystej wody lub roztworu soli fizjologicznej, wlany do butelki
lub aparatu do płukania oka.
Pamiętajmy, że w sytuacji awaryjnej użycie przez kierowcę wyposażenia
ochronnego może mu uratować zdrowie
lub życie albo przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.
Nieposiadanie w pojeździe wymaganego wyposażenia ochronnego zagrożone jest karą w wysokości 200 zł za
każdy brakujący element.
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Pojazd, którym będą przewożone
towary niebezpieczne ADR, powinien być dodatkowo wyposażony.
Dotyczy to towarów przewożonych bez stosowania żadnych
wyłączeń, czyli na pełnym ADR.

Optymalnie, by skrzynka
ADR miała zawsze pełne
wyposażenie.

Poniżej przedstawiamy wszystkie elementy wyposażenia ochronnego pojazdu
zgodne z Umową europejską ADR 2015-2017.
WYPOSAŻENIE OGÓLNE
Klin pod koła dla każdego pojazdu
Dwa stojące znaki ostrzegawcze
WYPOSAŻENIE DLA KAŻDEGO CZŁONKA ZAŁOGI POJAZDU
Kamizelka ostrzegawcza
Przenośne urządzenie oświetleniowe / latarka
Para rękawic ochronnych
Ochrona oczu
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW Z NALEPKAMI 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C,
7E, 8, 9
Płyn do płukania oczu
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW Z NALEPKAMI 2.3, 6.1
Maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW STAŁYCH I CIEKŁYCH Z NALEPKAMI 3, 4.1, 4.3, 8, 9
Łopata
Osłona otworów kanalizacyjnych
Pojemnik do zbierania pozostałości
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