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TISKOVÁ ZPRÁVA
EIGA zahájila prostřednictvím národních asociací - ČATP v České republice kampaň vysvětlující nebezpečí přepravy tlakových lahví s plyny a kryogenních
nádob vozidly, která nejsou pro tuto přepravu uzpůsobena.
Asociace EIGA (European Industrial Gases Association – Evropská asociace průmyslových
plynů) je signatářem Evropské charty bezpečnosti silniční dopravy.
ČATP (Česká asociace technických plynů) je zájmovým sdružením výrobců a distributorů
technických plynů a výrobců a distributorů zařízení pro jejich aplikaci a skladování v Ćeské
republice. Je řádným členem asociace EIGA.
Ve snaze vyhovět požadavkům akce „Ušetřete 25 000 lidských životů“ Evropské charty bezpečnosti silniční dopravy, asociace EIGA zahájila celoevropskou kampaň, vysvětlující nebezpečí:
„Přepravy tlakových lahví nebo kryogenních nádob v „nevyhrazených“ uzavřených
vozidlech, tj. vozidlech, která nejsou pro přepravu lahví a kryogenních nádob určena.“
Během přepravy tlakových lahví nebo kryogenních nádob v „nevyhrazených“ uzavřených
vozidlech dochází každý rok k mnoha nehodám, z nichž některé, bohužel, končí smrtelným
zraněním. Kampaň je určena na pomoc zákazníkům, distributorům a drobným podnikatelům
a jejím cílem je bezpečnější doprava plynů.
Kampaň byla zahájena na zimním sympoziu EIGA,které se uskutečnilo ve dnech 30.-31.
ledna 2008 v Düsseldorfu a jehož mottem byla „Bezpečná distribuce – cesta k úspěchu.“
Probíhá současně ve všech evropských zemích a seznamuje s běžnými riziky a nebezpečím
přepravy plynů „nebezpečnými vozidly“.
Asociace EIGA, která reprezentuje převážnou většinu evropských firem, vyrábějících a distribuujících průmyslové a medicinální plyny, provedla studie, jejichž výsledky ukázaly, že
většina nehod během přepravy plynů je způsobena nedodržováním bezpečnostních pravidel.
Například:
-

Lahve nejsou během cesty řádně zajištěny, aby se nemohly pohybovat.

-

Není zajištěno dobré větrání v uzavřeném vozidle.

-

Lahve s kapalnými /hořlavými plyny nejsou přepravovány ve svislé poloze..

-

Zanechávání lahví uvnitř nevětraného vozidla.

Milan Patel, předseda skupiny EIGA pro bezpečnostní poradenství, řekl: „Mnoho životů bude
každoročně po celém světě ušetřeno, budou-li lidé dodržovat bezpečnostní postupy a předpisy při přepravě lahví v „nevyhrazených“ uzavřených vozidlech. Je na odpovědnosti každého, kdo dopravuje nebo přepravuje lahve s plyny, aby si byl vědom běžných rizik a ohrožení,
dodržoval všechny předpisy a znal své odpovědnosti!“
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Kampaň bude využívat řadu komunikačních kanálů a nástrojů. ČATP vydává při této příležitosti informační leták. Kromě poskytnutí informací o bezpečné přepravě plynů a o předpisech, vám vysvětlí, kde najdete další informace a jak získáte přístup k dalším nástrojům
kampaně.
Podrobnosti a kopie letáku a souvisejících dokumentů najdete na adresách:www.eiga.eu,
www.catp.cz.
Leták je také k dispozici u všech výrobců a dodavatelů plynů v tlakových lahvích a kryogenních nádobách.
Poznámky o editorech:
EIGA je evropskou asociací pro všechny výrobce a distributory průmyslových a medicinálních plynů. Jejím posláním je:
-

Udržovat nejvyšší úroveň bezpečnosti a péče o pracovní prostředí a životní prostředí
společnosti

-

Zajišťovat spoluprácí s autoritami a normalizačními orgány při poskytování bezpečnostního poradenství při výrobě, dopravě, skladování a aplikaci technických a medicinálních plynů.

-

Podporovat důsledné uplatňování norem pro bezpečnost, ochranu zdraví, životního
prostředí a technických norem v celém průmyslu plynů.

Asociaci EIGA lze kontaktovat na čísle +32-2-2177098 nebo na adrese info@eiga.eu.
Česká asociace technických plynů je zájmovým sdružením výrobců a distributorů technických, medicinálních, speciálních plynů a výrobců zařízení pro jejich aplikaci.
Její hlavní činností je:
-

Podpora bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, přepravě, používání a zneškodňování technických, medicinálních a speciálních
plynů

-

Spolupráce při přípravě zákonů, předpisů, norem a dalších směrnic ve sféře bezpečnosti a ochrany životního prostředí

-

Poradenství v otázkách bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

ČATP lze kontaktovat ne telefonním čísle +420 272100143 nebo na adrese catp@catp.cz

Praha, duben 2008
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