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Bezpečnostní informace

Informace k bezpečnosti přepravy, přehled
Úvod
Silniční přeprava plynů a zařízení může u dodavatelů plynů a jejich poskytovatelů přepravních služeb často
představovat nejrizikovější činnost. Kromě legislativních požadavků a předpisů pro provozování vozového parku je
nutno dodržovat i speciální požadavky a pokyny pro odvětví průmyslových a medicinálních plynů, aby u některého
z vašich řidičů nebo vozidel nedošlo k vážné nehodě.
Předmět
Tento dokument s bezpečnostními informacemi poskytuje přehled informací k bezpečnosti přepravy, které jsou
k dispozici členům i nečlenům organizace EIGA, kteří manipulují s průmyslovými a medicinálními plyny a v odvětví
přepravy a logistiky.
Klíčová témata
Hlavní oblasti problematiky bezpečnosti přepravy byly rozděleny do několika klíčových témat. Ke každému z těchto
témat bude vydán jeden dokument Informace k bezpečnosti přepravy. Cílem je nabídnout pokyny pro vedoucí
pracovníky, řidiče a ostatní pracovníky v oblasti přepravy; jejich dodržování může zabránit vážným dopravním
nehodám.
1)

Informace k bezpečnosti přepravy – přehled

2)

Prevence převrácení vozidla a jiných vážných nehod

3)

Školení: úvodní a obnovovací školení řidičů, vedoucích pracovníků a ostatních pracovníků v oblasti přepravy

4)

Přeprava plynů – řízení dodavatelů

5)

Najímání profesionálních řidičů vozidel

6)

Řízení dat: KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), OBC (palubní počítače), incidenty

7)

Řízení a klasifikace incidentů

8)

Lidský faktor: vedení lidí a chování řidičů

9)

Monitoring a audity dodržování předpisů

10) Specifikace a údržba vozidel

Odmítnutí odpovědnosti

11) Technologie
(veEIGA
vozidlech
kancelářské)
Všechny
technické publikace
nebo podi 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
12) Kvalifikační programy
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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