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Nekompromisní tresty
za hazardování
Skladování chemických látek představuje zcela specifickou činnost
- a to jak po logistické stránce, tak
z hlediska předpisů. Stačí si jen připomenout, jaké produkty do segmentu chemických látek patří a
každému naskočí „husí kůže“. Před
žíravinami, hořlavými kapalinami a
toxickými látkami by měli mít respekt
i ti nejotrlejší a nejlhostejnější. Chemické látky se skladují jak v běžných
obalech pro nebezpečné věci, ať už
se jedná například o sudy nebo IBC,
tak ve zcela speciálních nádržích určených pro konkrétní produkty.
Skladování úzce souvisí s další činností, kterou je přečerpávání. Chemické látky se přečerpávají už na
příjmu z železničních cisternových
vozů nebo autocisteren. Podle požadavků zákazníka se pak stáčí na
sofistikovaných stáčecích linkách.
Vše probíhá za extrémně přísných
bezpečnostních předpisů, které je
nutné bezpodmínečně dodržovat jak
z hlediska technologie přečerpávání,
tak ochrany zaměstnanců. Každá
chyba či podcenění se trestá pokutou, vyhazovem z práce, zraněním či
smrtí.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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