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Proces příjmu řidiče cisternového vozidla
a vozidla přepravujícího tlakové lahve
KLÍČOVÁ SLOVA



PŘEPRAVA PLYNŮ



PŘÍJEM ŘDIČE



OPRÁVNĚNÍ



PRAXE

Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré technické publikace EIGA, nebo vydané jménem EIGA, včetně praktických manuálů,
bezpečnostních postupů a jakýchkoliv dalších technických informací, obsažených v těchto
publikacích, byly převzaty ze zdrojů, o 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 EIFA 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 čímkoli, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění
výkonu, chybnou interpretaci informací, správné nebo nesprávné používání jakýchkoli informací a
doporučení obsažených v publikacích a\sociace EIGA., ze strany osob nebo organizačních jednotek
(včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoli
odpovědnost. Publikace asociace EIGA jsou pravidelně revidovány a uživatelé jsou upozorňováni,
aby si opatřili poslední vydání.
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Transport
Připraveno poradním bezpečnostním sborem

Bezpečnostní informace TS 05/14/CZ

Proces příjmu řidiče cisternového vozidla a vozidla přepravujícího
tlakové lahve
Úvod
V oblasti průmyslových plynů a plynů používaných ve zdravotnictví je přeprava těchto plynů prováděna řidiči,
kteří jsou přímo zaměstnanci společností zabývající se výrobou a distribucí plynů a/nebo řidiči dodavatelů
přepravních služeb.
Pro společnosti zabývající se výrobou a distribucí plynů a všechny jejich dodavatele přepravních služeb je
zásadní se ujistit, že řidiči cisternových vozidel a řidiči vozidel přepravujících tlakové lahve (>7,5 tun) jsou
najímáni a následně zaměstnáváni v souladu se stanovenými bezpečnostními požadavky pro minimalizaci rizik.
Rozsah
Tato Bezpečnostní informace pro přepravu dává provozovatelům cisternových vozidel a vozidel přepravujících
tlakové lahve návod, jak postupovat při výběru vlastních řidičů, případně řidičů smluvních dodavatelů
přepravních služeb.
Požadavky plynoucí z této Bezpečnostní informace pro přepravu zahrnují hodnocení základních řidičských
schopností při výběru řidičů. Dodatečné hodnocení řidičů pro obsluhu specifických zařízení jako je jeřáb,
vysokozdvižný vozík a další prostředky pro přepravu bude provedeno až po absolvování příslušných
dodatečných školeních.
Další informace k příjmu řidičů
Máte/má Váš dodavatel
1.
2.

3.
4.

stanoveny procesy a kritéria pro výběr a příjem řidičů?
vytvořen proces příjmu, který zaručuje výběr kompetentní osoby, která plně vyhovuje kritériím?
 pokud ne, zajišťuje výběr nebo příjem řidičů to, aby řidiči měli takové schopnosti a dovednosti,
které jsou nezbytné pro dosažení potřebných schopností pro toto povolání?
definováno hodnocení řidičských schopností vždy pro příslušnou část procesu?
vytvořen proces příjmu, který může odhalit nekvalitní řidiče nebo rizikové řidiče?

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli „NE“, pak byste měli uvážit přijetí konkrétních
opatření!
TATO BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PŘEPRAVU POPISUJE OPATŘENÍ, KTERÁ BY SE MĚLA POUŽÍT PŘI
PŘÍJMU NEBO VÝBĚRU ŘIDIČŮ CISTERNOVÝCH VOZIDEL A VOZIDEL PŘEPRAVUJÍCÍCH TLAKOVÉ LAHVE“.
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