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Používání přenosných plynových vařičů v kabinách
nákladních vozidel

EIGA nedávno obdržela zprávu o smrtelném zranění řidiče, ke kterému došlo při používání plynového vařiče uvnitř
kabiny vozidla. Lze předpokládat, že použití propan-butanového vařiče vedlo buď k udušení řidiče, nebo k jeho otravě
oxidem uhelnatým.
Používání přenosných plynových vařičů v kabinách nákladních vozidel
je zjevně běžnou praxí, zároveň ale představuje vážné riziko
pro řidiče.
Kromě rizika udušení otravy oxidem uhelnatým totiž existuje i riziko požáru.
Tyto vařiče se hodí pro venkovní použití, jejich používání uvnitř kabiny
nákladního vozidla je ale naprosto nepřijatelným rizikem.
Důrazně proto doporučujeme zakázat používání plynových vařičů uvnitř
kabiny nákladního vozidla a nahradit vařiče vhodnou alternativou.
Za tímto účelem se členským společnostem EIGA doporučuje:
•
•
•
•

Uvést do praxe politiku, která zakazuje používání vařičů na
kapalná nebo pevná paliva uvnitř kabiny nákladního vozidla;
Nepovolovat manipulaci s otevřeným ohněm uvnitř kabiny řidiče;
Proškolit všechny řidiče o rizicích spojených s používáním vařičů na kapalná nebo pevná paliva a
s manipulací s otevřeným ohněm; a
Zajistit, aby řidiči měli během přestávek k dispozici jiné prostředky k ohřevu jídla a pití, například speciální
typy mikrovlnných trub vhodných k použití uvnitř kabiny řidiče, které se nainstalují a udržují podle pokynů
výrobce, aby se předešlo zásahu elektrickým proudem.

Nikdy nepoužívejte přenosné plynové vařiče uvnitř kabiny nákladního vozidla,
mohou být zdrojem smrtelného úrazu.
Viz také zásady první pomoci EIGA v případě rizika udušením.
Odmítnutí odpovědnosti
Všechny technické publikace EIGA nebo pod jménem EIGA včetně Sbírek praktických postupů, Bezpečnostních postupů a všechny další technické
informace v těchto publikacích obsažené, byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a které se zakládají na odborných informacích a
zkušenostech aktuálně dostupných u členů asociace EIGA a dalších k datu jejich vydání. I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat
své publikace nebo se na ně odkazovat, je používání publikací asociace EIGA nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami
čistě dobrovolné a nezávazné. Proto asociace EIGA a členové asociace EIGA neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádný závazek
či odpovědnost v souvislosti s referencemi a s použitím informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá
žádnou kontrolu nad čímkoliv, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění výkonu, chybnou interpretací informací, správné nebo nesprávné
používání jakýchkoliv informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA ze strany osob nebo organizačních jednotek (včetně členů
asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost. Publikace asociace EIGA jsou pravidelně
přezkoumávány a uživatelé jsou upozorňování, aby si opatřili poslední vydání.
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