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سيگارکشيدن داخل کارخانه ممنوع مي باشد .
رعایت کليه اصول ،قوانين و مقررات راهنمایي و رانندگي
هنگام حمل مواد شيميایي توسط رانندگان الزامي است .
رانندگان مجاز به دخالت در عمليات بارگيري و تخليه بار
نمي باشند .
رانندگان خودروي حامل مواد شيميایي هرگز مجااز باه
سوارکردن مسافر نمي باشند .
راننده خودرو نبایستي براي مدت طوالني خودرو را تارک
کند و در طول مدت حمل و نقل وضعيت سيلانادرهااي
کلر و نحوه مهار سيلندرها باید مورد بررسي قراردهد .
توقف خودرو در شهرها و مناطق مسکوني پرجاماعايات
ممنوع مي باشد.
تردد وسيله نقليه حامل مواد شياماياایاي در شارایاط
غيرعادي جاده ،نظير بارندگي شدید ،هواي مه آلود و یاا
هرگونه عاملي اعم از جوي و غيرجاوي ناامسااعاد کاه
احتمال بروز حوادث رانندگي را افزایش مي دهند ،ممنوع
بوده و راننده وسيله نقليه موظف است در اوليان ماحال
مناسب با رعایت نکات ایمني وسيله نقليه رامتوقف نماید.
درصورتي که محموله دچارنشتي گردد رانناده ماوظاف
است از خلوت ترین مسيراز مناطق مسکاوناي خاار و
سریعا نزدیکترین مرکز آتش نشاني یا پليس را از باروز
حادثه مطلع نماید( .حرکت بر خالف جهت وزش بااد و
شيب زمين )
حمل سایر مواد شيميایي در کنار سيلندرهاي کلر ممنوع
مي باشد .

 . .10نصب گوه به تعداد حداقل  9عددمتناساب باا تاعاداد
چرخ ها براي هر نوع خودرو حامل مواد شياماياایاي در
حين توقف الزامي است.

 . 44نصب بودن کالهك محافظ شير روي سيلندرهاي کلر
مایع هنگام تخليه ،بارگيري و حمل و نقل الزامي است .
 . 49جهت مهار سيلندر در موقع حمل و نقل بایستاي از
مقرهاي هاللي شکل  ،پالتهاي مخصوص یا بوسيله زنجير و
سيم بکسل استفاده گردد .
 . 42سيلندرهاي تك شير (12کيلویي)بایستي به صاورت
ایستاده حمل شوند .
 . 41چيدن سيلندرهاي پر 588کيلویي کلر  ،بيش ا یاك
ردیف روي خودرو ممنوع مي باشد .
 . 42هرگز سيلندر را از ارتفاع روي زمين رها نکنيد و در
حين بارگيري و تخليه دقت شود که به سيلندر ضرباه اي
وارد نشود .
 . 41رانندگان خودرو بایستي در زمينه خطرات کالار و
مهار نشتي از سيلندرهاي کلر آموزش دیده باشند و خودرو
حمل سيلندرهاي کلر ،بایستي مجهز به لوازم ایمني کار با
گاز کلر و کيت ایمني مهار نشتي باشد .
 . 41همراه داشتن کپسول اکسيژن جهت ماهاار نشاتاي
احتمالي کپسول هاي کلر مایع الزامي است.
 . 45همراه داشتن ماسك ضدگاز کالار (باراي فارار) و
خاموش کننده هاي دستي (پودري ) جهت اطفاء حاریاق
احتمالي الزامي است.
 . 42اطالع دقيق از اطالعات فني و حفاظت ایمناي کالار
مایع ( )SDSوهمراه داشتن آن در وسيله نقلاياه الازاماي
است.
 . 98از انجام جوشکاري  ،برشکاري و همچانايان روشان
کردن آتش و ایجاد شعله در کنار سيلندرهاي کلر و وسایل
نقليه حامل سيلندر هاي کلر  ،جلوگيري به عمل آورید.
 ..94راننده فقط در مواقع اضطرار غير از نشات کالار
( خرابي ماشين ،بيماري راننده و  )...مجاز است در زیار
پارکينگ هاي مسقف توقف نماید.

 . 99از توقف وسيله نقليه در مناطق مسکوني ،شيب دار و
در زیر پارکينگ هاي مسقف خوداري شود و حتي االمکان
عبور از جاده هاي خلوت و کمربندي هاي خاار شاهار
صورت پذیرد.
 .92نصب تابلو ،لوزي خطر ،مثلث نشان دهنده نوع مااده
شيميایي و نصب عالئم هشدار دهنده بر روي خودرو هااي
حامل سيلندرهاي کلر الزامي مي باشد(روز به پرچم قرمز و
.در شب با چراو قرمز دوار مجهز شوند)
 .91حمل سوخت اضافي در مخازن و بشکه هاي متحارک
درون وسيله نقليه حامل سيلندر هاي کلر ممنوع است .
 .92قبل از بارگيري بایستي کليه موارد ایمني خاودرو از
قبيل ترمز ها  ،چراغها  ،زنجير چرخ  ،آینه هاا و ...ماورد
بازدید قرار گرفته و سالمت آنها تایيد گردد.
 .91چنانچه به هر دليلي وسيله نقليه حامل سيلندر هااي
کلر ناچار توقف طوالني در نقطه اي گردد راننده مکالاف
است در اسرع وقت موسسه حمل و نقل را مطلع نماید.
 .91از توقف ماشين در زیر نور مستقيم آفتاب،در مجاورت
کوره یا مکان هایي با رطوبت باال خودداري فرمایيد
 ..95در صورت بروز نشتي ،راننده موظف است ماحاوطاه
بروز نشتي را با آب فراوان شستشو دهد و مااده را باا
سود سوز آور و خاکستر سودا خنثي نموده و موضوع را
سریعا به آتش نشاني اطالع دهد.
-92در صورتي که محموله دچارنشتاي گاردد ،راناناده
موظف است ازخلوت ترین مسير ازمناطق مسکوني خار
وسریعا نزدیکترین مرکزآتش نشاني یا پليس را از باروز
حادثه مطلع نموده و با واحد HSEIشرکت کلران تماس
گرفته شود.
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