
FEGATRAMER - Prevención - Recomendacións 

 

 
CARGA E DESCARGA DE MERCACÍAS PERIGOSAS 
 
 
Asegúrate de que recibiches a formación esixible e tes a acreditación para o 
transporte. 
 
Cumple todas as normas e procedementos de traballo seguro establecidos e 
segue as instrucións do cargador. 
 
Realiza a carga e descarga en terreo chairo sempre que sexa posible e co 
freo de man accionado e en lugar delimitado. 
 
Coloca os envases e vultos sobre as súas bases máis estables na caixa do 
camión e inmobilízaos (con cadeas, cuñas, etc.) de maneira que se impida o 
seu 
amoreamento sobre as portas debido aos movementos do transporte. 
 
La carga de materias perigosas a granel só a realizará persoal de carga 
especializado. 
 
Averigua os perigos da carga transportada, a través da información escrita 
sobre a natureza desta e os teus labores en caso de emerxencia. 
 
Dispón dos equipos de protección persoal axeitados ao tipo. 
 
 

DECÁLOGO DO INCENDIO 
 
Para previr un incendio, seguiremos algunhas normas básicas de prevención. 
 
Orde e limpeza no noso vehículo. 
 
No usaremos o teléfono móbil nos repostages e o as cargas e descargas de 
materiais combustibles (líquidos inflamables, fariña, etc.). 
 
En operacións con materiais inflamables, poñeremos a terra noso vehículo. 
 
Analizaremos se é posible mellorar a ventilación das cargas que 
transportemos. 
 
En caso de incendio hai que pensar, ante todo na nosa seguridade, na de os 
pasaxeiros e posibles persoas dos arredores. 
 
Mantén sempre o teu extintor de incendios en perfectas condicións e co seu 
mantemento ao día. 
 
Pensa que, ás veces, a mellor actuación é unha chamada a tempo. 
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DECÁLOGO DA SEGURIDADE VIAL 
 
Manter unha velocidade adecuada en todo momento á vía pola que se 
transita. 
 
Respetar todas as normas de tráfico establecidas no Código de Circulación. 
 
No superar nunca a capacidade nominal da carga indicada para cada vehículo. 
 
Evitar calquera tipo de distracción ao volante, non utilizando sistemas de 
comunicación co vehículo en marcha. Alerta co uso de GPS. 
 
Realizar os descansos apropiadas, tanto os necesarios durante a condución 
como entre xornada e xornada e o mínimo semanal. 
 
En caso de avaría, utilizar os dispositivos de sinalización de emerxencia: 
luces de "warning", triángulo, chaleco reflectante. 
 
Revisar, antes de utilizar o vehículo, o correcto estado dos elementos de 
seguridade e aviso deste (niveis de líquidos, dispositivos de iluminacións, 
etc.). 
 
Ao estacionar o vehículo, poñer o freo de man, apagar o motor e utilizar os 
calzos de suxeición en caso de ser necesario. 
 
No inxerir bebidas alcohólicas, por moi pequena que sexa a cantidade e 
comidas copiosas. 
 
Leer as instrucións dos medicamentos evitando, sempre que sexa posible, 
a inxestión daqueles que provoquen somnolencia. 
 

 
DECÁLOGO DA SEÑALIZACIÓN 
 
Tanto os vehículos coma as mercadorías transportadas han de estar claramente 
identificados, de forma que os seus perigos sexan doadamente identificables. 
La sinalización é obrigatoria en: 
 
Colectores 
Colectores de gas con elementos múltiples 
Colectores cisterna 
Cisternas portátiles 
Vehículos 
 
Las placas etiqueta téñense que colocar de xeito visible, nas paredes exteriores do 
vehículo. 
 
Os paneis laranxa son responsabilidade e propiedade do transportista e se  teñen 
que colocar un na parte dianteira e outro na parte traseira da unidade de 
transporte. 


