חברת הובלה:

תאריך הובלה:

מספר הרכב:

מס' שטר מטען:

אני מאשר כי לחברת ההובלה ,לרכב ולי היתרים להובלת החומר וכי הוראות כרטיס חירום זה ידועות ומובנות לי.
חתימה:

שם הנהג:

גפם -גז פחמימני מעובה

CAS 68476-85-7

L.P.G. - Liquefied Petroleum Gas

כרטיס בטיחות זה נועד לשימוש בעת הובלה /העברה של החומרים המצוינים בו בלבד .הנתונים הכימיים ,הפיזיקליים והטכניים משתנים ותלויים
בהרכב המטען .השימוש בכרטיס הבטיחות יעשה בכפוף לבחינת המטען ע"י אנשי המקצוע בשטח ובאישורם.

קבוצת סיכון  :1.2גז מתלקח (דליק) לא רעיל.

סיווג החומר
וסיכונים

תיאור החומר

עזרה ראשונה

טיפול בשפך /דליפה

אמצעי כיבוי

פעולות מידיות לנהג
בחירום

הערות כלליות

מספרי טלפון חיוניים

קוד פעולה בחירום

גז דליק ביותר .מכיל גז בלחץ (גז מעובה); עלול
להתפוצץ בחימום .עלול לגרום לפגמים גנטיים .עלול
לגרום לסרטן

1075
מספר או"ם

גז מעובה חסר צבע וריח ,הגז לשימוש ביתי מכיל מרקאפטן בעל ריח אופייני לזיהוי מוקדם
שטוף מיד במים במשך  15דקות לפחות) עיניים פקוחות (והפנה לטיפול רפואי מידית מחשש לפגיעה
עיניים
מושהית
פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר .הושב/השכב את הנפגע במנוחה .אם הנפגע
נשימה
מתקשה בנשימה ,הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן .אם הנפגע חסר הכרה ,בצע החייאה .הפנה
מיד לטיפול רפואי
בליעה

ציוד מגן אישי

2YE

החומר במצב צבירה גז

הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור עקב הקפאה .שטוף עם מים וסבון במשך 01
עור
דקות  .אתר סימני כוויה אפשריים ובמידת הצורך הפנה לטיפול רפואי .במקרה של פגיעת קור חמם את
האזור הנגוע בזהירות ..במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי
כללי :ציוד מגן אישי בעבודה מותנה במידת החשיפה .העבודה עם החומר תעשה במקום מאוורר
 נשימה :בהתאם לחשיפת לחומר  ,במקרה חירום מערכת נשימה עצמאית.
 בגדי מגן :לבש בגדי עבודה ונעליים שלמות .חבוש כפפות ומשקפי מגן.
יש להזעיק מכבי-אש בכל מקרה בו בלוני גז מעורבים בשריפה!!! הצטייד בביגוד מגן מלא ,כולל מנ"פ .לשפך נוזלי
מומלץ להשתמש בכפפות עבות למניעת כוויות קור .מנע מגע אפשרי בין הנוזל לגוף .גז דליק .הרחק מקורות
הצתה אפשריים .הפסק את הדליפה אם באפשרותך לעשות זאת ללא סיכון  .יש להשתמש בכלים שאינם יוצרים
ניצוצות ומותאמים לאווירה נפיצה  .במידת האפשר העבר את החומר לתוך מיכלים עמידים בפני שינויים מהירים
בטמפרטורה .ודא כי קיים פתח איוורור על-מנת למנוע התגבשות גלידי קרח בפתח המיכל.
ו במידה ולא קיימים מיכלים אלו  -תן לחומר להתנדף באזור מאוורר רחוק מבני-אדם .בדליפת גז  -סגור
את הדליפה אם הינך יכול לעשות כן מבלי להסתכן .אוורר את מקום הדליפה (פתח חלונות וכו')
רסס מים ,ערפל מים ,קצף כיבוי .שריפות קטנות :חול ,אדמה ,אבקה יבשה ,פחמן דו חמצני .אין לכוון מים ישירות
על המקום פליטת הגז כי מים עלולים לקפוא.
 הודע למשטרה (מוקד  .)011מספרי חירום נוספים -ראה בסוף הכרטיס.
 החנה את הרכב בצד הכביש ודומם מנוע .בודד את איזור האירוע ,שלט והרחק סקרנים.
 השתמש בציוד המגן האישי .בצע פעולות מניעת התפשטות האירוע  -כל עוד אינך מסתכן.
 הימצא במעלה הרוח ,כך שהרוח נושבת בגבך כשאתה מביט לכיוון המשאית.
 התרחק מאזורים נמוכים ואוורר מקומות סגורים לפני הכניסה אליהם.
 בעת העמסה ופריקה :יש להימצא כל הזמן בקרבת הרכב ולוודא כי הרכב מאובטח למניעת תזוזה אקראית .אין
לפתוח אריזות ללא אישור מוסמך .יש לשאוף כי רכב נושא חומ"ס יישאר ככל שניתן באיזור מוצל ומאוורר .יש
להימנע ככל שניתן ממעבר במקומות נמוכים ומכניסה לאיזורים מיושבים.

משטרת ישראל .011 :מגן דוד אדום .010 :שירותי כבאות017 :
איכה"ס -מוקד הסביבה; 120-7200711:מרכז רעלים -בי"ח רמב"ם10-0100411 :
פיקוד העורף -המרכז לחומרים מסוכנים  :טל'.80-3/0908879 :

הוכן בהסתמך על מיטב הידע הקיים .לקבלת מידע נוסף יש לעיין בגיליון הבטיחות המלא של החומר .אין קבוצת בזן נושאת באחריות כלשהי שהמידע מספק
עדכון אחרון :פברואר 7102
או נכון בכל המקרים.

