תאריך הובלה:
חברת הובלה:
מס' שטר מטען:
מספר הרכב:
אני מאשר כי לחברת ההובלה ,לרכב ולי היתרים להובלת החומר וכי הוראות כרטיס חירום זה ידועות ומובנות לי.
חתימה:
שם הנהג:

מזוט

CAS: 68476-33-5

;Fuel oil; Residual fuel oil

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.
קבוצות סיכון  :3נוזלים דליקים

סיווג החומר
וסיכונים

תיאור החומר

עזרה ראשונה

ציוד מגן אישי
טיפול בשפך /דליפה
אמצעי כיבוי
פעולות מידיות לנהג
בחירום

הערות כלליות

מספרי טלפון חיוניים

מזיק בשאיפה .עלול לגרום לסרטן .חשוד כפוגע
בפוריות או בעובר אדם .עלול לגרום נזק
לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת ונשנית.
רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות.
חשיפה חוזרת ונשנית עלולה לגרום ליובש או
להיסדקות של העור.

2Y
קוד פעולה בחירום

3523
מספר או"ם

נוזל מבולל ממקטעי זיקוק של נפט גולמי ,בדרך כלל שארית .הרכב החומר הוא מורכב ומשתנה
עם המקור של חומר הגלם.
שטוף במים במשך  21דקות לפחות (עיניים פקוחות) ופנה לטיפול רפואי מחשש לפגיעה
עיניים
מושהית .במקרה של מגע עם חומר חם יש לקרר את האיזור עם מים במשך  21-10דק .אין
לנסות להסיר שום דבר או לשים משחה נגד כוויה.
פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאוויר צח .אין לנסות להציל במידה ואין מיגון נשימתי למצילים.
נשימה אם יש קשיי נשימה ,לחצים בחזה ,סחרחורת ,הקאות או אם הנפגע אינו מגיב ,יש לתת חמצן
 200%ולעשות החייה .יש לפנות את הנפגע לבית חולים הקרוב.
אין לגרום להקאה .שטף את הפה היטב .אם הקאה מתרחשת יש לדאוג להוריד את הראש על
בליעה
מנת להימנע מכניסת תכולת הקיבה לריאות .הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי.
מוצר קר -הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור .שטוף במים זורמים ואחר כך
עם סבון .במקרה של גירוי מתמשך ,פנה לקבלת טיפול רפואי .במקרה של מגע עם חומר חם
שטוף עם כמויות גדולות של מים קרים במשך  15-20דקות לפחות .אין לנסות להוריד ביגוד
עור
מהאזור הנפגע או לשים משחה נגד כוויות .בזמן העברת הנפגע אין לכסות את הפצע עם בד
או תחבושות ,שכן יכולים להדבק לעור .פנה לקבלת טיפול רפואי.
כללי :ציוד מגן אישי בעבודה מותנה במידת החשיפה.
 נשימה .:במקרה שריפה מומלץ להשתמש במערכת נשימה עצמאית.
 בגדי מגן :לבש בגדי עבודה ונעליים שלמות .חבוש כפפות ומשקפי מגן.
כסה בזהירות בחול יבש וערבב היטב .העבר למיכלים וחביות פסולת ופנה לאתר מורשה.
ערפל מים ,אבקה יבשה ,קצף כיבוי .ניתן להשתמש בפחמן דו-חמצני ,גזים אינרטיים אחרים ,בחול או
אדמה לכיבוי שריפות קטנות .הרחק מקורות הצתה אפשריים.
 הודע למשטרה (מוקד  .)200מספרי 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 וזליגת השפך לביוב -כל עוד
אינך מסתכן.
 בעת העמסה ופריקה :יש להימצא כל הזמן בקרבת הרכב ולוודא כי הרכב מאובטח למניעת תזוזה
אקראית.
 אין לפתוח אריזות ללא אישור מוסמך.
 יש לדאוג לכך שרכב נושא חומס יישאר באזור מוצל ומאוורר.
 יש להימנע ככל הניתן ממעבר במקומות נמוכים ומכניסה לאיזורים מיושבים.
משטרת ישראל .200 :מגן דוד אדום .202 :שירותי כבאות201 :
איכה"ס -מוקד הסביבה 070-1700100 :מרכז רעלים -בי"ח רמב"ם00-0102400 :
פיקוד העורף -המרכז לחומרים מסוכנים00-4700011/0 :

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 :מרץ 1027
או נכון בכל המקרים.

