Instrukcje pisemne zgodne z RID
Czynności podejmowane w razie wypadku lub incydentu, podczas przewozu towarów niebezpiecznych
W razie wystąpienia podczas przewozu wypadku lub incydentu, maszynista pojazdu trakcyjnego
powinien wykonać następujące czynności, jeżeli jest to możliwe i bezpieczne a):
 zatrzymać w odpowiednim miejscu pociąg/skład manewrowy, z uwzględnieniem rodzaju
zagrożenia (np. pożar, ubytek towaru), miejsca (np. tunel, obszary mieszkalne) i możliwości
podejmowania akcji przez służby ratownicze (dostępność, ewakuacja), w razie konieczności
po uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury kolejowej;
 wyłączyć pojazd trakcyjny zgodnie z instrukcją obsługi;
 unikać źródeł zapłonu, w szczególności nie palić, nie używać papierosów elektronicznych lub
podobnych urządzeń lub nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych;
 postępować zgodnie z dodatkowymi zaleceniami dla zagrożeń od wszystkich towarów
niebezpiecznych w miejscu wypadku lub incydentu, podanymi w poniższej tabeli. Zagrożenia
odpowiadają numerom nalepek ostrzegawczych i oznakowaniom przyporządkowanym towarom
podczas przewozu;
 poinformować zarządcę infrastruktury lub służby ratownicze, podając im tak wiele informacji jak
to tylko możliwe, o wypadku lub incydencie i znajdujących się tam towarach niebezpiecznych,
uwzględniając inne instrukcje przewoźnika;
 przygotować informacje o przewożonych towarach niebezpiecznych (w razie potrzeby dokumenty
przewozowe) dla służb ratowniczych, lub spowodować aby były dostępne poprzez EDI;
 założyć kamizelkę lub odzież ostrzegawczą przy opuszczaniu pojazdu trakcyjnego;
 w razie potrzeby użyć dodatkowego wyposażenia ochronnego;
 oddalić się z bezpośredniej strefy wypadku lub incydentu, zalecić innym osobom oddalenie się
i postępować zgodnie z poleceniami kierujących akcją ratowniczą;
 nie wchodzić na uwolnione materiały, nie dotykać ich, unikać wdychaniu oparów, dymu, pyłu
i pary poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej;
 zdjąć i usunąć w sposób bezpieczny zanieczyszczoną odzież.
a)

Powinny być przestrzegane postanowienia wynikające z instrukcji wewnętrznych lub z prawa kolejowego

Dodatkowe wskazówki dla maszynisty dotyczące właściwości zagrożeń od towarów niebezpiecznych
według klas i podejmowanych działań w zależności od powstałych okoliczności
Nalepki ostrzegawcze
Właściwości zagrożeń
Dodatkowe wskazówki
(1)
(2)
(3)
Materiały i przedmioty
Mogą mieć różne właściwości i wywoływać
Ukryć się i pozostać
z materiałami wybuchowymi różne efekty, takie jak wybuch masowy, rozrzut
z dala od okien.
odłamków, pożar, świecenie, huk lub dym.
Są wrażliwe na wstrząs i/lub uderzenie i/lub
ciepło.
1
1.5
1.6
Materiały i przedmioty
Niewielkie zagrożenie wybuchem.
Ukryć się.
z materiałami wybuchowymi

1.4
Gazy palne

2.1
Gazy niepalne nietrujące

2.2
Gazy trujące

2.3
Materiały zapalne ciekłe

3
Materiały zapalne stałe,
materiały samoreaktywne,
materiały polimeryzujące
i materiały wybuchowe
odczulone stałe

4.1

Materiały podatne na
samozapalenie się

4.2
Materiały wydzielające
w zetknięciu z wodą gazy
palne

4.3

Zagrożenie pożarem.
Zagrożenie wybuchem.
Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
Zagrożenie uduszeniem.
Zagrożenie poparzeniem lub odmrożeniem.
Zagrożenie wybuchem przy podgrzewaniu.
Zagrożenie uduszeniem.
Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
Zagrożenie odmrożeniem.
Zagrożenie wybuchem przy podgrzewaniu.

Ukryć się.
Unikać zagłębień
terenu.

Zagrożenie zatruciem.
Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
Zagrożenie oparzeniem lub odmrożeniem.
Zagrożenie wybuchem przy podgrzewaniu.

Ukryć się,
Unikać zagłębień
terenu.

Zagrożenie pożarem.
Zagrożenie wybuchem.
Zagrożenie wybuchem przy podgrzewaniu.

Ukryć się,
Unikać zagłębień
terenu.

Zagrożenie pożarem. Zapalne lub palne, może
zapalić się od źródła ognia, iskry lub płomienia.
Może zawierać materiały samoreaktywne podatne
na rozkład egzotermiczny wskutek dostarczenia
ciepła, kontaktu z innymi materiałami (takimi jak
kwasy, związki metali ciężkich, aminy), tarcia lub
uderzenia. W wyniku rozkładu może wydzielać
szkodliwe i zapalne gazy lub pary lub może
nastąpić samozapłon.
Zagrożenie wybuchem przy podgrzewaniu.
Zagrożenie wybuchem materiałów wybuchowych
odczulonych przy ubytku środka odczulającego.
Zagrożenie samozapłonem w przypadku
uszkodzenia sztuki przesyłki lub uwolnienia się
materiału.
Mogą silnie reagować z wodą.
Zagrożenie wybuchem lub pożarem w przypadku
zetknięcia się z wodą.

Ukryć się.
Unikać zagłębień
terenu.

Dodatkowe wskazówki dla maszynisty dotyczące właściwości zagrożeń od towarów niebezpiecznych
według klas i podejmowanych działań w zależności od powstałych okoliczności
Nalepki ostrzegawcze
(1)
Materiały utleniające

5.1
Nadtlenki organiczne

5.2

Materiały trujące

6.1
Materiały zakaźne

6.2
Materiały promieniotwórcze

7A

Właściwości zagrożeń
(2)
Zagrożenie gwałtowną reakcją, zapłonem lub
wybuchem, w przypadku kontaktu
z materiałem palnym lub zapalnym.

Dodatkowe wskazówki
(3)

Zagrożenie rozkładem egzotermicznym
w podwyższonej temperaturze, kontaktu
z innymi materiałami (takimi jak kwasy,
związki metali ciężkich i aminy), tarcia lub
uderzenia.
W wyniku rozkładu mogą wydzielać się
szkodliwe i palne gazy lub pary, lub może
nastąpić samozapłon.
Zagrożenie zatruciem inhalacyjnym,
kontaktowym lub wskutek połknięcia.
Zagrożenie dla środowiska wodnego
i kanalizacji.
Zagrożenie zakażeniem.
Może wywołać ciężkie zachorowania u ludzi
i u zwierząt.
Zagrożenie dla środowiska wodnego
i kanalizacji.
Zagrożenie napromieniowaniem
wewnętrznym i zewnętrznym.

Ograniczyć czas
narażenia.

7B

7C
7D
Materiały rozszczepialne

7E
Materiały żrące

8
Różne materiały
i przedmioty niebezpieczne

Zagrożenie reakcją łańcuchową.

Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
Mogą gwałtownie reagować ze sobą, z wodą
i z innymi materiałami.
Uwolnione materiały mogą wydzielać żrące
pary.
Zagrożenie dla środowiska wodnego
i kanalizacji.
Zagrożenie poparzeniem.
Zagrożenie pożarem.
Zagrożenie wybuchem.
Zagrożenie dla środowiska wodnego
i kanalizacji.

99A
Uwaga 1: W przypadku towarów niebezpiecznych stwarzających więcej niż jedno zagrożenie oraz
ładunków mieszanych, stosuje się każdą z określonych dla nich wskazówek.
Uwaga 2: Wskazówki dodatkowe w kolumnie (3) tabeli mogą być zmienione dla ich dostosowania do
środków transportu i do przewożonych klas towarów niebezpiecznych oraz w razie potrzeby do
wymagań prawa krajowego.

Dodatkowe wskazówki dla maszynisty dotyczące właściwości zagrożeń od towarów niebezpiecznych
podanych przez oznakowanie i podejmowanych działań w zależności od powstałych okoliczności
Oznakowanie
(1)

Właściwości zagrożeń
(2)

Dodatkowe wskazówki
(3)

Zagrożenie dla środowiska wodnego
i kanalizacji.
Materiały zagrażające
środowisku
Zagrożenie poparzeniem przez ciepło.
Materiały o podwyższonej
temperaturze

Unikać kontaktu
z gorącymi częściami
wagonu lub kontenera
i wydostającego się
materiału.

Wyposażenie ochrony osobistej, które powinno znajdować się w kabinie maszynisty
Następujące wyposażenie b) powinno znajdować się w kabinie maszynisty:
- przenośne urządzenie oświetlające;
dla maszynisty
- odpowiednia kamizelka lub odzież ostrzegawcza.
b)

Przedstawione wyposażenie należy w razie potrzeby uzupełnić zgodnie z istniejącym prawem krajowym.

