KONTROLNÝ ZÁZNAM
Kontrola vozidiel pre nákladku nebezpečných vecí do cisterny
Dopravca:

Evidenčném číslo:
Ťahač:

Meno vodiča:

Dátum:

Náves:

Vyplňte kontrolný záznam pred vjazdom vozidla do objektu. V prípade označenia odpovede NIE, nie je možné začať s výkladkou až
do odstránenia závad.

Vyplní vodič:
ZNAČENIE VOZIDLA
1.

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Je dopravná jednotka označená vpredu na vozidle a vzadu oranžovou tabuľkou s číslami 90/3077?
Je toto označenie čitateľné, bez poškodení?

Sú umiestnené veľké bezpečnostné značky (č.9 a značka pre látky nebezpečné pre ŽP) na oboch
2. bočných stranách a vzadu na cisterne?
Je toto označenie čitateľné, bez poškodení?

DOKUMENTÁCIA A VYBAVENIE VOZIDLA
3.

Je k dopozícií Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí pre ťahač?
Dátum platnosti: .................... Typ vozidla: ....................

4.

Je k dopozícií Osvedčenie o schválení vozidla pre cisternový náves?
Dátum platnosti: .................... Typ vozidla: .................... Kód cisterny: ....................

5.

Ste držiteľom Osvedčenia o školení ADR s rozšírením na prepravu v cisternách?
Dátum platnosti: ....................

6. Sú Vám k dispozícií vo vozidle Písomné pokyny (4 strany) ?
7.

Je cisterna označená štítkom cisterny?
Kód cisterny: .................... Posledná kontrola (mesiac/rok, kód skúšky): ....................

VÝBAVA VOZIDLA
8. Nachádza sa na dopravnej jedntoke nasledujúca výbava?
zakladací klin na každé vozidlo dopravnej jednotky (t.j. ťahač a cisternový náves)
výstražné značky ( výstražné trojuholníky, kužele,...)
na výplach očí, dátum expirácie .................... .

dve
kvapalina

pre každého člena osádky: výstražna vesta (odev), ochranné rukavice, ochranné okuliare, svietidlo
lopata, prekrytie kanálu, zberná nádoba (vedro)
9.
10.

Je dopravná jedntoka vybavená minimálne dvoami hasiacimi prístrojmi?
Sú hasiace prístroje typu ABC?

11.

Majú hasiace prístroje spolu obsah hasiacej látky minimálne 12 kg?

12.

Sú hasiace prístroje vybavené štítkom o pravidelnej revízií?

13.
14.

Je platný dátum revíznej prehliadky?
Sú hiasiace prístoje vybavené plombou dokazujúcou, že neboli použité?

15.

Nachádza sa ručička manometra v zelenom poli?

Len pre vodiča vozidla:
Po vyplnení kontrolného záznamu vodič pristaví vozidlo k nákladke na miesto, ktoré je na to určené, vypnete motor a zabezpečíte
vozidlo proti pohybu. Nákladka bude v súčinnosti vodiča a pracovníka plniaceho zariadenie. Za prítomnosť všetkých požadovaných
dokladov a označenia vozidla zodpovedá vodič!
Podpis vodiča:
Prehlasujem, že všetkým otázkam som porozumel a odpovede sú pravdivé.
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Vyplní pravoník poverený nákladkou:

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

1. Vyplnil vodič všetky požadované údaje a všetky odpovede sú označené "ÁNO"?
V prípade označenia odpovede NIE, volajte svojho bezpečnostného poradcu.

KONTROLA VOZIDLA
2. Je vizuálne dopravná jednotka v dobrom technickom stave a bez zjavných poškodení?
3. Je cisterna a jej obsližné vybavenie bez zjavne viditeľných poškodení?

ÚKONY A KONTROLA PO NAPLNENÍ CISTERNY
4. Po naplnení cisterny boli všetky otvory uzatvorené, použité slepé príruby?
5.

Po naplnení a uzatvorení cisterny sa na jej povrchu nenachádzajú žiadne znečistenie, prípadne bola
očistená od znečistenia plnenou látkou?

6. Bol vodičovi odovzdaný prepravný doklad ADR a požadovaná sprievodná dokumentácia?
Poznámky:

Dátum kontroly:
Kontrolu vykonal:
Podpis:

Kontakty na bezpečnostných poradcov:

Mgr. Peter Belai
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