Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech
a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s.

Na stáčecí/plnící místo, resp. místo nakládky/vykládky smí řidič najet až po pokynu obsluhy.
Při vjezdu do areálu a po celou dobu pobytu musí být řidič přiměřeně oblečen (minimálně
pracovní oděv a obuv dle všeobecných požadavků ČSN EN 340). Provádí-li se stáčení/plnění
v prostorech s nebezpečím výbuchu (označeno tabulkou EX), musí být pracovní oděv
proveden v antistatické a nehořlavé úpravě. Při vstupu na automobilovou cisternu, je
povinností používat osobní ochranné prostředky proti pádu. Řidič je povinen na požádání
doložit tyto požadavky. Řidič, který je nedoloží, bude považován za nezpůsobilého k práci a
nebude připuštěn k nakládce/vykládce.
Při pohybu mimo vozidlo musí mít řidič na hlavě řádně připevněnou ochrannou přilbu a při
činnostech souvisejících se stáčením/plněním ochranné brýle nebo štít.
Před zahájením stáčení/plnění jsou řidiči autocisteren povinni vypnout motor, zapalování a
ostatní elektrické spotřebiče ve vozidle, které nejsou potřebné pro plnění/stáčení.
Je-li vozidlo vybaveno u plnícího otvoru ochranným zábradlím, je řidič povinen ho před
zahájením plnění nainstalovat. Je-li vozidlo vybaveno klíny, je řidič povinen (nebude-li po
celou dobu přítomen u vozidla) vozidlo před zahájením činnosti zaklínovat. Autocisterny,
které jsou vybaveny zemnícím zařízením, jsou řidiči povinni před zahájením stáčení/plnění
připojit na zemnící pásky.
Po celou dobu stáčení/plnění se řidič řídí pokyny obsluhy. Jakákoliv svévolná manipulace
se zařízením je zakázána.
Dojde-li během plnění/čerpání k vzniku nepředvídané skutečnosti, je řidič povinen
manipulace přerušit a informovat o tom zaměstnance provozu, kde se manipulace provádí.
Došlo-li při plnění/stáčení k potřísnění vozidla nebo jiných ploch ropnými látkami, je řidič
povinen neprodleně upozornit obsluhu a podílet se na úklidu.
Platí-li pro převážený náklad požadavky ADR, je řidič povinen vozidlo označit předepsanými
tabulkami.
Tyto zásady platí i pro další osoby přepravce (závozníky).
Kontrolu dodržování těchto zásad provádějí zaměstnanci obsluhující plnící lávky a dále
všichni řídící zaměstnanci PARAMO, a.s., dispečeři, zaměstnanci OBS a zaměstnanci
bezpečnostní agentury.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při plnění AC řidič odpovídá za kontrolu plněného množství. V případě nebezpečí přeplnění
AC dává řidič pokyn obsluze příslušného pracoviště, aby plnění zastavil.
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