PÍSEMNÉ POKYNY PODLE RID
Činnosti v případě nehody nebo mimořádné události, při které jsou postiženy nebezpečné věci,
nebo hrozí jejich postižení
V případě nehody nebo mimořádné události, k níž může dojít nebo která může vzniknout během
přepravy, musí strojvedoucí učinit následující opatření, pokud jsou bezpečně a prakticky
a
proveditelná: :
-

zastavit jízdu vlaku/posunovacího dílu s ohledem na druh nebezpečí (např. požár, únik
nákladu), lokalitu (např. tunel, obydlené území) a možná opatření záchranných složek
(přístupnost, evakuace), popřípadě na vhodném místě po dohodě s provozovatelem
železniční infrastruktury;

-

hnací vozidlo vypnout dle návodu (ukončit provoz);

-

vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit, nepoužívat elektronické cigarety nebo podobné
prostředky a nezapínat žádné elektrické zařízení;

-

dbát na dodatečná upozornění, která jsou stanovena pro nebezpečí všech postižených věcí,
v následující tabulce. Nebezpečí odpovídají číslům vzorů bezpečnostních značek a
označení, které jsou věcem přiděleny během přepravy;

-

informovat provozovatele železniční infrastruktury nebo zásahové jednotky a poskytnout jim
co možno nejvíce informací o mimořádné události, nebo nehodě a o dotčených
nebezpečných věcech, přitom je třeba dbát pokynů dopravce;

-

uchovávat informace o dotčených nebezpečných věcech (popřípadě průvodní doklady)
snadno přístupné pro zásahové jednotky při jejich příjezdu a mít je ihned k dispozici nebo
zajistit, aby byly k dispozici, pokud je používána elektronická výměna dat (EDI);

-

při opouštění hnacího vozidla obléknout předepsanou výstražnou vestu;

-

popřípadě použít další ochranné pomůcky;

-

vzdálit se z bezprostřední blízkosti nehody nebo mimořádné události, upozornit jiné osoby,
aby se vzdálili a řídit se pokyny vedoucího zásahu (interní i externí);

-

nevstupovat do vyteklých nebo vysypaných látek, ani se jich nedotýkat, a vyhnout se
vdechnutí výparů, kouře, prachu a par zdržováním se na návětrné straně;

-

svléknout všechno kontaminované oblečení a bezpečně jej zlikvidovat.
a

Je třeba dbát na platná nařízení, která vyplývají z železničně-právních nebo
provozních předpisů.

Dodatečná upozornění pro strojvedoucího o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a
o opatřeních, která mají být přijata v závislosti na převládajících okolních podmínkách
Bezpečnostní značky a velké
bezpečnostní značky
(Placards), identifikace
nebezpečnosti

Charakteristiky nebezpečí

Dodatečná opatření

(1)

(2)

(3)

Výbušné látky a předměty

1

1.5

Mohou mít řadu vlastností a účinků, jako jsou hromadný výbuch;
rozlet úlomků; intenzivní oheň/tepelné záření; vytváření jasného
světla, hlasitého hluku nebo kouře.
Citlivé na otřesy a/nebo nárazy a/nebo teplo.

Chránit se, ale držet se
co nejdále od oken.

Malé nebezpečí výbuchu a ohně.

Chránit se.

Nebezpečí ohně.
Nebezpečí výbuchu.
Mohou být pod tlakem.
Nebezpečí udušení.
Mohou způsobit popáleniny a/nebo omrzliny.
Obsah může při zahřátí vybuchnout.

Chránit se.
Vyhýbat se nízko
položeným místům.

Nebezpečí udušení.
Mohou být pod tlakem.
Mohou způsobit omrzliny.
Obsah může při zahřátí vybuchnout.

Chránit se.
Vyhýbat se nízko
položeným místům.

Nebezpečí otravy.
Mohou být pod tlakem.
Mohou způsobit popáleniny a/nebo omrzliny.
Obsah může při zahřátí vybuchnout.

Chránit se.
Vyhýbat se nízko
položeným místům.

Nebezpečí ohně.
Nebezpečí výbuchu.
Obsah může při zahřátí vybuchnout.

Chránit se.
Vyhýbat se nízko
položeným místům.

1.6

Výbušné látky a předměty

1.4
Hořlavé plyny

2.1
Nehořlavé, netoxické plyny

2.2
Toxické plyny

2.3
Hořlavé kapaliny

3

3

3
Hořlavé tuhé látky, samovolně
se rozkládající látky,
polymerizující látky a
znecitlivěné tuhé výbušné látky

4

4.1

Nebezpečí ohně. Hořlavé nebo zápalné, mohou být zapáleny
teplem, jiskrami nebo plameny.
Mohou obsahovat samovolně se rozkládající látky, které jsou
náchylné k exotermickému rozkladu v případě přívodu tepla, styku s
jinými látkami (jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo
aminy), tření nebo otřesu.Toto může vést k vyvíjení škodlivých a
hořlavých plynů nebo par., příp. k samovolnému zapálení.
Obsah může při zahřátí vybuchnout.
Nebezpečí výbuchu znecitlivěných výbušných látek při ztrátě
znecitlivujícího prostředku.

Samozápalné látky
Nebezpečí samovznícení, jsou-li kusy poškozeny, nebo jejich obsah
vyteče nebo se vysype.
Mohou prudce reagovat s vodou.

4

4.2
Látky, které ve styku s vodou
vyvíjejí hořlavé plyny
Nebezpečí ohně a výbuchu ve styku s vodou.
4

4

4.3

Dodatečná upozornění pro strojvedoucího o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a
o opatřeních, která mají být přijata v závislosti na převládajících okolních podmínkách
Bezpečnostní značky a velké
bezpečnostní značky
(Placards), identifikace
nebezpečnosti

Charakteristiky nebezpečí

Dodatečná opatření

(1)

(2)

(3)

Látky podporující hoření
Nebezpečí silné reakce, zapálení a výbuchu ve styku s hořlavinami
a vznětlivými látkami.

5.1

5.1
Organické peroxidy

5.2

5.2

5.2
Toxické látky

Nebezpečí exotermického rozkladu při zvýšených teplotách, styku
s jinými látkami (jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo
aminy), při tření nebo otřesu. To může vést ke tvorbě plynů nebo
par ohrožujících zdraví nebo hořlavých, příp. k samovolnému
zapálení.

Nebezpečí otravy při vdechnutí, při styku s pokožkou nebo při
požití.
Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém.
6.1
Infekční látky
Nebezpečí infekce.
Může u lidí nebo zvířat vyvolat těžká onemocnění.
Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém.
6.2
Radioaktivní látky

7A

7B

Nebezpečí absorpce a vnějšího ozáření.

Omezit dobu expozice.

RADIOACTIVE

7

7C
7D
Štěpné látky
Nebezpečí jaderné řetězové reakce.
7E
Žíravé látky
Nebezpečí popálenin účinkem žíraviny.
Mohou prudce reagovat spolu vzájemně, s vodou a s jinými látkami.
Uniklá látka může vyvíjet žíravé páry.
Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém.
8
Různé nebezpečné látky a
předměty

9

Nebezpečí popálenin.
Nebezpečí ohně.
Nebezpečí výbuchu.
Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém.

9A

POZNÁMKA 1:

U nebezpečných věcí s více nebezpečnými vlastnostmi a pro smíšené náklady se musí
dodržet všechna odpovídající opatření.

POZNÁMKA 2:

Dodatečná opatření uvedená ve sloupci (3) smějí být přizpůsobena tak, aby odrážela třídy
nebezpečných věcí, které se mají přepravovat a jejich dopravní prostředky a aby případně
doplňovaly stávající zadané národní úkoly.

Dodatečná upozornění pro strojvedoucího o nebezpečných vlastnostech nebezpečných věcí podle tříd a
o opatřeních, která mají být přijata v závislosti na převládajících okolních podmínkách
Označení a značky

Charakteristiky nebezpečí

Dodatečná opatření

(1)
Značka pro látky ohrožující
životní prostředí

(2)

(3)

Nebezpečí pro vodní prostředí nebo kanalizační systém

Označení pro látky
přepravované v zahřátém stavu
Nebezpečí popálenin účinkem žáru.

Vyvarovat se kontaktu
s horkými částmi vozu nebo
kontejneru a s rozlitou nebo
rozsypanou látkou.

Výbava pro osobní ochranu, která se musí nacházet na stanovišti strojvedoucího
a

Následující výbava se musí nacházet na stanovišti strojvedoucího:
-

jedna přenosná svítilna;

pro strojvedoucího
a

odpovídající výstražné oblečení.
Předepsanou výbavu je případně třeba doplnit dle stávajících národních předpisů.

