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 HSEنكات 
(Health&Safety&Environmental Liquid) 

 مواد شيميايي حمل
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 TD-HS 152-03:كد مدرك

-بلوار امام خمینی -شهرك صنعتی سمنان -سمنان  

1خیابان كوشش    

023-33652203تلفن:   

023-33652235فکس:   
WWW.CCPC.IR             INFO@CCPC.COM 

 :HSEIشماره  تماس واحد 

                                     2495292219-2495292911 

 شماره  تماس واحد حمل و نقل:

                                    2495294224 -2495292212 

 شماره تماس واحد تولید:

                                    2495292242-2495295212 

 492آتش نشانی: 442شماره تماس هاي اضطراري:   اورژانس:  

 9از  4صفحه 

 هيپو كلريت سديم)آبژاول( (NAOHسود سوزآور)

 اسيد كلريدريک



 الزامات حین بارگیری :

 رانندگان مجاز به دخالت در امر بارگیري نمی باشد.-4

قبل از خروج از كارخانه نسبت به محکم نمودن درب  -9

 مخازن و شیرهاي تخلیه اطمینان حاصل نمايید.

راننده خودرو نبايستی براي مدت طوالنی خوودرو را  -2

 ترك كند.

در هنگام بارگیري مايعات شیمیايی، از خالی بوودن و  -1

تمیز بودن مخازن اطمینان حاصل شودو نوع ماده قبلی به 

 بارگیري اعالم گردد

 

 

 الزامات حمل و مواجهه با مواد شیمیایی :

رانندگان خودرو حامل مواد شیمیايی، هرگز مجواز بوه -4

 سوار كردن مسافر نمی باشند.

از ايجاد شعله و آتش در كنار خوودرو دوداخووداري  -9

 نمايید.

 در طول مدت حمل، محموله مورد بررسی قرارگیرد.-2

توقف خودرو در شهرها و مناطق مسکونی پردمعویوت  -1

 ممنوع می باشد .

از تماس پوست و چشم با مواد شیمیايی ددا خووداري  -2

دقیقه با آب  92نموده و در صورت تماس حداقل به مدت 

 فراوان شتشسو دهید.

حمل سوخت اضافی در مخازن و بشکه هاي متوحورك -6

 درون وسیله نقلیه ممنوع است.

 

 

 حمل مواد شيميايي HSEنكات 

 الزامات قبل از ورود :

 سیگاركشیدن داخل كارخانه ممنوع می باشد.-4

رعايت كلیه اصول، قوانین و مقوررات راهونوموايوی و -9

رانندگی هنگام حمل مواد شیمیايی تووسور رانونودگوان 

 الزامی می باشد.

كلیه ماشینهاي حمل مواد شیمیايی می بايستی مجهوز -2

به عالئم هشدار دهنده و تجهیزات ايمنی شامل كپوسوول 

 اطفائ حريق و ....  باشند..

رانندگان خودرو حامل مواد شیمیايی، هرگز مجواز بوه -1

 سوار كردن مسافر نمی باشند.

عددمتناسب بوا توعوداد  9نصب گوه به تعداد حداقل   -2

چرخ ها براي هر نوع خودرو حامل مواد شیمیايی در حین 

 توقف الزامی است

 

تردد وسیله نقلیه حامل مواد شیمویوايوی درشورايور  -1

غیرعادي داده، نظیربارندگی شديد، هواي مه آلوود و يوا 

هرگونه عاملی اعم از دوي و غیردوي نامساعد كه احتمال 

بروز حوداث رانندگی را افزايش می دهند، ممنوع بووده و 

راننده وسیله نقلیه موظف است در اولین محل مناسب بوا 

 رعايت نکات ايمنی وسیله نقلیه رامتوقف نمايد.

در صورتی كه محموله دچارنشتی گردد، راننده موظف  -5

است ازخلوت ترين مسیر ازمناطق مسکونی خارج وسريعوا 

نزديکترين مركزآتش نشانی يا پلیس را از بوروز حواد وه 

و حمل و نوقول شوركوت    HSEIمطلع نموده و با واحد

 كلران تماس گرفته شود.

چنانچه به هر دلیل وسیله نقلیه حامل مواد شیمیايوی  -2

ناچار به توقف طوالنی در نقطه اي گردد راننوده موکولوف 

 است در اسرع وقت موسسه حمل و نقل را مطلع نمايد.

وسايل نقلیه حامل محموالت خطرناك نبايد توحوت  -42

هیچ شرايطی وسیله نقلیه ديگري را يدك كشی نموده يوا 

 توسر وسیله نقلیه ديگري يدك كشی شود .
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