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Izjava o omejitvi odgovornosti
Vsebina teh smernic je namenjena informiranju in posvetovanju. Te informacije ne nadomeščajo pravnih ali utemeljenih
strokovnih nasvetov v zvezi z zdravjem in varnostjo.
Sprejetje in uporaba informacij in praks, opisanih v smernicah, morda ne izpolnjujeta vseh specifičnih potreb, zahtev ali
obveznosti posameznih držav in njihovih ribiških flot. Avtorji smernic kljub temu upajo, da bodo spodbudile ozaveščanje in okrepile
kulturo varnosti na področju ribolova.
V smernicah predstavljena vsebina nikakor ne sme zmanjševati ali omejevati obveznosti, ki jih nalagajo nacionalne oblasti, in
zlasti ne zahtev direktiv EU na področju varovanja zdravja in varnosti.
Lastniki ladij, kapitani in člani posadk morajo ugotoviti, kakšne so nevarnosti, in izvajati zaščitne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje
tveganja telesnih poškodb in nesreč.
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Ozadje
Mala ribiška plovila pomenijo več kot 80 % ribiške flote Evropske unije.
Število smrtnih žrtev, poškodb in potopljenih plovil vsako leto še vedno ostaja „nesprejemljivo“ veliko v primerjavi z drugimi
industrijami.
V poročilu COM(2009) 599 o izvajanju direktiv o zdravju in varnosti pri delu 93/103/ES (ribiške ladje) (1) in 92/29/EGS (medicinska
oskrba na ladjah) v praksi je bilo ugotovljeno, da navedena zakonodajna akta nista imela pomembnega učinka na posadke malih
ribiških plovil, in priporočeno, da se pripravijo nezavezujoče smernice za ladje, ki so krajše od 15 metrov.
Te smernice so odziv na to priporočilo. Njihov cilj je pojasniti ključne pojme na ravni EU in pomagati državam članicam pri
izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu z okvirno direktivo in posameznimi direktivami.
Odbor za spremljanje, ki ga imenuje Evropska komisija in ga sestavljajo predstavniki vlad, delodajalcev in sindikatov, je prispeval
k vsebini in pripravi teh smernic.
Čeprav so napisane po vzoru številnih varnostnih in zdravstvenih predpisov, ki veljajo v različnih državah članicah, te smernice
niso pravno zavezujoč dokument. Njihov glavni namen je zbiranje dobrih praks, ki se lahko kadar koli uporabijo za preprečevanje
nesreč v tem edinstvenem in neprijaznem okolju, na morju.
Ribolov je starodavna dejavnost, ki se pogosto prenaša iz roda v rod. Večina ribičev, ki uporabljajo ta plovila, je samozaposlenih,
zato se znajo spoprijeti s tveganji. Te smernice so prvi korak k harmonizaciji veljavnih standardov za usposabljanje in
izobraževanje.

(1)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX%3A52009DC0599

O teh smernicah
Organizacija za financiranje
Pripravo teh smernic je naročila Evropska komisija – Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti.
Osnutek smernic
Za pripravo teh smernic je bila izbrana družba Labour Asociados, SLL.
Glavna ekipa
Ricardo Rodriguez (izvršni direktor)
Marlene Calderón (koordinatorica, urednica in soavtorica)
Alan Dean (glavni avtor)
Podporna ekipa za terensko delo, pilotna testiranja in prevajanje
Francija (Atlantik): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault in Sébastien Le Du
Nizozemska (Severno morje): Herman Katteler in John Warmerdam
Španija (Sredozemlje): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella in Jorge Walliser
Irska (Atlantik): Frank Fleming in Gavin Power
Poljska (Baltsko morje): Maria Jeweska, Marta Grubman in Anna Pawliszyn
Turčija (Črno morje): Goktug Dalgic
Organizacije, ki so sodelovale pri pilotnem testiranju
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Irski odbor za morski ribolov), Irska
Univerza v Cádizu, Fakulteta za navtične znanosti (CASEM) – Universidad de Cádiz, Španija
IMP – Pomorski inštitut za preventivo, Lorient, Francija
IMTM – Inštitut za pomorstvo in tropsko medicino, Univerza za medicino v Gdansku, Poljska
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Zahvala
NADZORNI ODBOR (imenuje ga Evropska komisija)
PREDSTAVNIKI VLAD

Søren Enemark
Luis Lopes
Ray Murray

PREDSTAVNIKI DELODAJALCEV

Jim Hudson
Armando Pavia
Juan Trujillo

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

Corneliu Constantinoaia
Alan Graveson

EU – varnost in zdravje pri delu

Zinta Podniece

OCENJEVALNI ODBOR PRVE RAZLIČICE OSNUTKA
Danska

Flemming Nygaard Christensen
Erik Pedersen

Fishermen’s Occupational Health
Services

Islandija

Hilmar Snorrason

Icelandic Association for Search
and Rescue

Irska

Shane Begley

BIM – Irish Sea Fisheries Board

Poljska

Bogdan Jaremim

IMTM v Gdyniji

Portugalska

Cristina Moço

Mutua dos Pescadores v Lizboni

Španija

Luisa Canals

Instituto de Medicina Maritima

Francisco Pinilla

Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo

Simon Potten

Seafish

Keir Day

Seafish

Mike Montgomerie

Seafish

Dave Fenner

MCA

Barry Deakin

Wolfson Unit MTIA

Alan Piggott

National Federation of Fishermen’s
Organisations

Ari Gudmudson

FAO

Brandt Wagner

FAO

Združeno kraljestvo

Mednarodne organizacije

PREOBLIKOVANJE IN UREJANJE
Evropska komisija se želi zahvaliti Irskemu odboru za morski ribolov (BIM – Irish Sea Fisheries Board) in Nacionalni
federaciji ribiških organizacij (NFFO – National Federation of Fishermen’s Organisations) za opravljeno delo, še posebej
Rayu Murrayu, Jimu Hudsonu in Robertu Greenwoodu.
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Kako brati te smernice
Te smernice so namenjene informiranju in usmerjanju vseh evropskih upravljavcev (2) malih ribiških plovil in članov posadk.
Razdeljene so na šest samostojnih modulov, tako da bralcu ni treba slediti določenemu vrstnem redu, temveč lahko izbere
področje, ki ga zanima, in pridobi potrebne informacije. Struktura modulov I, II in III je precej podobna, sestavljeni so iz treh glavnih
delov: v prvem je predstavljena splošna ugotovitev o morebitni nevarnosti ali tveganjih, v naslednjem je opredeljen seznam
tveganj, v zadnjem pa so priporočeni primeri dobrih praks, ki so na voljo. Modul IV se nanaša na nesreče. Zadnja modula V in VI
podrobno obravnavata posebna vprašanja, poleg drugih tudi oceno tveganj, stabilnost, prvo pomoč in vaje. V teh dveh modulih
so na voljo tudi različni kontrolni seznami, ki jih lahko uporabljajo bralci. Nazadnje, v prilogah so navedeni mednarodni instrumenti
z izrecnim učinkom na mali priobalni ribolov. Priloga je namenjena predvsem ribiškim društvom, ne toliko posameznim ribičem.
Vse zgoraj navedeno je na voljo tudi na CD-ROM-u, ki prikazuje ključne dejavnosti na krovu. V bistvu gre za interaktivno različico
nekaterih delov smernic, katerih glavni namen je spodbuditi samostojno učenje in pomagati pri usposabljanju na inštitutih ali
univerzah.
Dodatne informacije o zakonodaji EU in zakonodajnih pobudah so na voljo na naslednjih spletnih straneh:
Evropska komisija, zdravje in varnost pri delu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=148
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA):
https://osha.europa.eu/en?set–language=en

(2)

Mala ribiška plovila so plovila, krajša od 15 metrov.
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Področje uporabe smernic
Namen teh smernic je predstaviti, kaj je treba upoštevati za varno upravljanje vašega plovila ter varovanje vašega zdravja in
zdravja vaše posadke. V nadaljevanju je naveden kratek opis vsebine vsakega modula.

Modul I

Plovilo

Zajema številne vidike, kot so zanesljivost
plovila ter njegove opreme.

Modul II

Posadka

Ta modul se osredotoča na zdravje in varnost
članov posadke.

Modul III

Ribolovne dejavnosti

Pri tem modulu je obravnavana varnost pri
delu na osnovi štirih glavnih ribolovnih metod,
vključno z ribolovom z vlečnimi mrežami, vršami,
mrežami/parangali/opremo za jigging in
z vlečnimi mrežami z gredjo ter strgačami.

Modul IV

Resnični dogodki

Opisani so resnični dogodki in predstavljene
izkušnje, da se tovrstne nesreče ne bi ponovile.

Modul V

Ocena tveganja

Predstavljeni so kontrolni seznami in navodila,
kako se lotiti priprave ocene tveganja.

Modul VI

Dodatne informacije

Na voljo so kontrolni seznami in dodatne
informacije za ribiče v zvezi z zdravjem
in varnostjo.

Prilogi

Zakonodaja (direktive EU o varnosti in zdravju
pri delu, IMO, FAO, MOD)

Te smernice so nezavezujoče, vendar bralce opozarjamo, da obstajajo predpisi na evropski in nacionalni ravni in da jih je treba
upoštevati. Poleg tega nudijo napotke in vam bodo poleg zakonodaje omogočale varnejši ribolov.
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Glosar izrazov in opredelitev pojmov (3)
Anoda

Potrošni material, ki je pritrjen na trup in krmilo plovila za zaščito propelerja, pogonske gredi in krmilne
gredi pred korozijo.

Celotna dolžina

Dolžina plovila med najvišjima točkama trupa na premcu in krmi.

Decibel

Enota za merjenje jakosti hrupa.

Dviganje vreče

Dviganje vreče vlečne mreže, da se iz nje izprazni ulov.

Dvižno streme

Vrv okoli končnega dela vlečne mreže, ki se uporablja za dviganje mreže na krov.

Hipotermija

Stanje, pri katerem je telesna temperatura nižja od 35 °C.

Inherentna
plovnost

Pri rešilnih jopičih: stalna plovnost predmeta.

Inherentni
plovni material

Vzgon zagotavlja material, ki je sestavni del oblačila, z gostoto, manjšo od gostote vode.

Jigging

Ribolovna metoda z uporabo vabe s trnki, ki se premikajo (navzgor in navzdol) za privabljanje rib.

Košara (vrša)

Vrsta pasti za lovljenje rakovic in jastogov.

Kostno-mišična
obolenja kot
poklicna bolezen

Zaradi fizičnega dela in pogojev dela pogosto nastanejo poškodbe in obolenja mišic, živčevja, kit, vezi,
sklepov, hrustanca in medvretenčnih ploščic, na primer nateg mišic in bolečine v križu.

Lovljenje z vršami

Ribolovna metoda za lovljenje školjk, rakovic in jastogov z vabami v obliki vrš ali košar.

Mala ribiška plovila

Za namene teh smernic: plovilo, ki meri v dolžino manj kot 15 metrov.

Napihljivi plovni
element

Pri rešilnih jopičih: plovnost dosežemo z napihovanjem mehurja.

Nasedenje

Zagozdenje ladje na oviri pod morsko gladino.

Nastavljanje vab

Nastavljanje in nameščanje ribolovne opreme.

Neprepustnost

Sposobnost plovila, da je neprepustno za vdor vode.

Nesreča na morju

Nesreča na morju je dogodek, ki se zgodi ladji na morju, kot sta trčenje ali nasedenje. Izraz zajema vse
nesreče posadke, ki so povezane z upravljanjem ladje.

Nesreča pri delu

Nesreča pri delu je nesreča, v kateri je udeležen član posadke med normalnimi delovnimi dejavnostmi,
vključno z dejavnostmi, kot so raztovarjanje ulova, vkrcanje na ladjo ali izkrcanje z nje.

Neto tonaža

Merilna metoda za oceno kapacitete nosilnosti plovila.

Nevarnost

Izraz, ki se uporablja pri oceni tveganja in se nanaša na vse, kar lahko povzroči škodo.

Niz

Izraz, ki označuje številne vrše ali košare, ki vključujejo vrv, s katero so povezane.

Ocena tveganja

Upoštevanje vseh mogočih tveganj in metod za njihovo preprečevanje ali zaščito pred njimi.

Odtočna odprtina

Odprtina v braniku plovila, ki omogoča odtekanje vode.

Okvarjena oprema

Izraz, ki se uporablja, ko se ribolovna oprema zaplete in je zato potrebno popravilo.

Oprema

Generični izraz za ribolovno opremo, kot so vlečne mreže, širilke in vlečne vrvi ali vrše, vrvi, boje
z zastavico itd.

Osebni plavajoči
pripomočki
(Personal flotation
devices – PFD)

Oblačilo ali pripomočki, ki ob pravilnem nošenju in uporabi v vodi zagotavljajo uporabniku določen vzgon,
ki poveča možnost preživetja. Osebne plavajoče pripomočke lahko razdelimo na dve glavni skupini:
1. rešilne jopiče, ki uporabnika v vodi opirajo z obrazom navzgor, ne glede na fizično stanje uporabnika;
2. plavajoče pripomočke, pri uporabi katerih mora biti uporabnik pri zavesti in plavati oziroma se gibati
na tak način, da obdrži obraz ter nos in usta nad vodo.

(3)

Glosar izrazov in opredelitev pojmov naj se upošteva samo za namene smernic, saj se lahko opredelitve pojmov, kot je v primeru nesreč pri delu, razlikujejo
v posameznih nacionalnih zakonodajah v različnih državah članicah EU.
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Ovira

Izraz, ki se uporablja za opis ovire na morskem dnu, ob katero se zatakne ribiška oprema.

Označevalec boje
(dahn)

Drog, pritrjen na bojo, z zastavo na vrhu. Uporablja se za lebdenje na površini za označitev konca
ribolovne opreme.

Plovila, ki zaobidejo
pravila

Plovilo, oblikovano tako, da je potencial ribolova največji glede na zakonodajne omejitve. Običajno so
krajša, a širša in globlja.

Popravljanje
opreme

Popravljanje poškodovane ribolovne opreme (običajno popravljanje mreže).

Potegalka

Mrežni ribolovni sistem, ki z mrežo obkroži jato rib.

Potopitev

Palubo plovila zalije voda, sčasoma se potopi.

Predpisi

Pravno zavezujoče ureditve v državah članicah Evropske unije.

Ribolov s parangali

Ribolovna metoda, pri kateri uporabljajo trnke z vabo, razporejene po celotni dolžini vrvi.

Ribolov s strgačami

Metoda ribolova na lupinarje, zakopane v morsko dno. Strgače z zobmi za kopanje po pesku se vlečejo
pod ladjo in tako izkopavajo in zajemajo pokrovače, školjke idr.

Ribolov z mrežami

Plošče z zankami iz vrvic ali najlona, ki se uporabljajo za spletanje mrež, zabodnih mrež ali zapletnih
mrež.

Ribolov z vlečno
mrežo

Ribolovna metoda, pri kateri se mreža vleče vzdolž poti, na kateri se lovi ribe.

Ribolov z vlečno
mrežo z gredjo

Metoda ribolova za lovljenje rib, ki ležijo na morskem dnu, na primer morskega lista in morske plošče.
Gred razprostre vlečne mreže, verige gredi premešajo morsko dno, da se ribe dvignejo in jih mreža
zajame.

Širilke

Širilke so strukture pravokotne ali ovalne oblike, ki se namestijo na konce kril vlečne mreže. S pomočjo
hidrodinamičnih sil, ki nastanejo pri vlečenju skozi vodo, razširijo ustje vlečne mreže.

Sprijemalni trak
Velcro

Blagovna znamka materialov s strukturo, zaradi katere se sprimejo („ježek“). Običajno se uporablja za
pričvrstitev zunanjih delov rešilnih jopičev.

Stabilnost

Zmožnost plovila za vrnitev v pokončno lego.

Tveganje

Manjša ali večja možnost, da se oseba poškoduje v primeru nevarnosti.

Ulov

Ribe ali lupinarji, ulovljeni s plovilom.

Varovalna vrv

Vrv, ki je lahko privezana ali kako drugače pritrjena na oblačilo ali rešilni jopič druge osebe ali na rešilni
splav ali drug predmet, z namenom, da ostaja varovanec v bližini druge osebe ali predmeta, da se
opredeli lokacija varovanca, kar olajša reševanje.

Verižna zapora

Sklenjena zanka verige, ki je omotana okoli vlečne vrvi in tako zadrgnjena, da zadržuje vlečno vrv.

Vlečne verige/žice

Verige ali žice, s katerimi so vlečne vrvi prek „verižnih zapor“ privezane na osrednjo vlečno točko na krmi
plovila.

Vlečne vrvi

Žice ali vrvi, ki se uporabljajo za vleko vlečne mreže.

Vlečni kolut

Kolut, včasih kvadratne ali šesterokotne oblike, ki se uporablja za jigging, predvsem za skuše.

Vrv za privez
označevalca boje
(dahn tow)

Vrv, ki povezuje označevalec boje (dahn) s sidrom, s katerim je pritrjen konec mreže/vrvi.

Zaporna plavarica

Velik krog iz mrež, nameščen okoli jate rib. Dno mreže je mogoče povleči skupaj, da se izoblikuje
„zapora“, ki preprečuje pobeg rib.

Zatik

Če se ribolovna oprema zatakne v oviro na morskem dnu in zaustavi plovilo, se to imenuje „zatik“.

14

Glosar kratic
BIM

BIM – Bord Iascaigh Mhara (Irski odbor za morski ribolov), Irska

dB

Decibel

EK

Evropska komisija

EPIRB (Emergency position indicating radio beacon)

Radijske naprave za samodejni klic v sili

EU

Evropska unija

FAO

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

GRP (Glass reinforced plastic)

Stekloplastika

MOD

Mednarodna organizacija dela

IMO

Mednarodna pomorska organizacija

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

IMP (Institut Maritime de Prévention)

Pomorski inštitut za preventivo, Francija

IMTM (Institute of Maritime and Tropical Medicine)

Inštitut za pomorstvo in tropsko medicino, Univerza za medicino
v Gdansku, Poljska

m

Meter

MAIB (Marine Accident Investigation Branch)

Odbor za raziskovanje nesreč na morju, Združeno kraljestvo

MCA (Maritime and Coastguard Agency)

Agencija za pomorstvo in obalno stražo, Združeno kraljestvo

MOB (Man Overboard)

Človek v morju

PFD (Personal Flotation Device)

Osebni plavajoči pripomočki

PPE (Personal Protective Equipment)

Osebna zaščitna oprema

QCATM (Questionnaire sur les circonstances
d’accidents du travail maritime)

Vprašalnik o okoliščinah ob nesrečah pri delu v pomorskem
prometu

RA (Risk Assessment)

Ocena tveganja

SART (Search And Rescue Transponder)

Transponder za iskanje in reševanje

Seafish (Sea Fish Industry Authority)

Nadzorni organ za morsko ribiško industrijo, Združeno kraljestvo
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Modul I • Plovilo

OD GOVO RNO ST LAS TNI KA
I
KAJ KAŽ EJO STATIS TIČ NI POD ATK
STI
UVE LJAVLJ ANJ E KULTUR E VAR NO

1.
2.
3.

OCE NA TVE GAN JA
VAŠ EGA PLOVIL A
KAKO ZAG OTOVIT I UST REZ NO ST
H
RAV NAN JE OB IZR EDN IH DO GO DKI

4.
5.
6.

6.1
6.2
6.3
6.4

8.

!
STA BIL NO ST, PRI KRI TA NEVARN OST
GLAVN E DELOV NE POV RŠI NE

9.

STR AŽA

7.

10.
11.
12.

BIVALN I PRO STO RI/K UH INJ A
)
STR OJN ICA (PR OSTOR ZA STR OJE
NJE Z NJE GA
VKR CAN JE NA PLOVILO IN IZK RCA

14.

NAČ RTOVAN JE RIB OLOVN E PLOVBE
RAV ILO
OK VAR A OPR EM E IN NJE NO POP

15.

VZD RŽE VAL NA DEL A

16.

DEL A NA OB ALI

17.

IZTOVA RJA NJE
SAM OSTOJN A DEL A

13.

VAREN
RIBOLOV

IH – ČLOVEK V MO RJU
POS TOP KI OB IZRE DNI H DOG ODK
(MO B)
IH – POŽ AR
POS TOP KI OB IZRE DNI H DOG ODK
IH – REŠ EVA NJE
POS TOP KI OB IZRE DNI H DOG ODK
S HEL IKO PTE RJE M
IH – ZAP UŠČ ANJ E LADJE
POS TOP KI OB IZRE DNI H DOG ODK

18.

1. ODGOVORNOST LASTNIKA

MODUL I • PLOVILO

BODITE POZORNI NA PREDPISE
SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE IN VARNOST
Predpise je morda težko brati in razlagati, vendar mora poveljnik (lastnik in upravljavec plovila) poznati
predpise, saj je odgovoren za njihovo izvajanje.
V številnih primerih je poveljnik lastnik plovila in odgovorna oseba. Če je poveljnik zaposlen pri lastniku
plovila, je lastnik odgovoren za to, da poveljnik varno upravlja plovilo. Če poveljnik (lastnik ali upravljavec
plovila) ne pozna predpisov in jih ne upošteva, lahko nastanejo resne posledice.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE
 Če ni primernega upoštevanja varnosti in se ne

sprejmejo primerni ukrepi, so ogrožena življenja.
 Razmere na morju so lahko takšne, da plovilo ni

več varno.
 Človeški dejavnik je povzročil že veliko nesreč

in te je mogoče pripisati:

I-1. Francosko plovilo z vlečno mrežo v pristanišču (Yann Davalo © Evropska unija)

yy

neustreznim usposabljanjem;

yy

pomanjkanju izkušenj in znanja;

yy

premajhnemu številu članov posadke
in utrujenosti.

Opomba: Posledica neupoštevanja predpisov
je lahko sodni pregon.

NADZORNI UKREPI




S tran 1 8



POSADKA

Ne glede na obstoječe obvezne zahteve v skladu z veljavnimi predpisi
morate imeti prostovoljni in proaktivni pristop k varnosti ter upoštevati:
yy

oceno tveganja;

yy

osebne plavajoče pripomočke;

yy

osebno zaščitno opremo;

yy

zahteve za uporabo delovne opreme;

yy

postopke za izdajanje potrdil in preglede dvigalne opreme;

yy

nastanitev, hrano in pitno vodo na krovu.

Zagotovite ustrezno usposabljanje za vso posadko, vključno z osvežitvenim
usposabljanjem o varnosti, ročnem premeščanju bremen ter o ribolovni
opremi in obratovanju strojev.
Zagotovite varovanje zdravja in zdravstveno oskrbo, zlasti v primeru resne
poškodbe ali bolezni, ki bi lahko bila posledica dela na krovu plovila.

OCENITE TVEGANJE
IN SPREJMITE
POPRAVNE
UKREPE
PLOVILO

MORJE

I-1. Cikel ocene tveganja

2. KAJ KAŽEJO STATISTIČNI PODATKI

VZROKI VEČINE NESREČ S SMRTNIM IZIDOM
Do približno polovice smrtnih žrtev v ribiškem sektorju pride zaradi plovila samega. Spodnja razpredelnica
prikazuje število smrtnih žrtev na Portugalskem.

I-2. Število smrtnih primerov med ribiči po vzroku na plovilih, krajših od 15 m,
Portugalska, 2000–2010
Potopitev ladje

30

Padec čez krov

8

Mehanska okvara

5

Ravnanje z vitlom

1

Drugo

3
Skupaj

MODUL I • PLOVILO

NE POSTANITE DEL STATISTIKE

47

S tran 1 9

Vir: Mutua dos Pescadores, Portugalska, 2011.

NE POSTANITE DEL STATISTIKE
VZROKI VEČINE NESREČ

MODUL I • PLOVILO

Spodnja razpredelnica prikazuje stanje v Združenem kraljestvu. Kot je videti, je najpogostejši vzrok nesreč
na malih ribiških plovilih okvara strojev.

I-3. Najpogostejše nesreče s plovilom, krajšim od 15 m, po vzroku, Združeno
kraljestvo, 2008
Stroji

108

Nasedenje

16

Vdor vode v plovilo

13

Potopitev ladje

12

Trčenje

11

Požar

4

Prevrnitev

2

Stik

1
Skupaj

S tran 2 0

Vir: MAIB.

167

NE POSTANITE DEL STATISTIKE
NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE

I-4. Sporočeni primeri poškodb ribičev na plovilih, krajših od 15 m, Francija,
2005–2009
Padec v dok

730

Zavozlanje v mrežo

668

Nateg mišic
(hrbet/zapestje)

635

Ureznine

528

Neopredeljeno

328

Poškodba z orodjem

308

Poškodba oči s kovino

105

Padec čez krov

44

Opekline

26

Zadušitev s plini

14
Skupaj

MODUL I • PLOVILO

V Franciji so štirje najpogostejši vzroki poškodb med ribiči padci v doke, zavozlanje v ribiške mreže, nateg
mišic hrbta, poškodbe zapestja in ureznine. Glejte spodnjo razpredelnico.

3 386

S tran 2 1

Vir: Baza podatkov IMP/QCATM, 2010.

3. UVELJAVLJANJE KULTURE VARNOSTI

MODUL I • PLOVILO

BODITE PROAKTIVNI
VARNE PRAKSE BI MORALE BITI SESTAVNI DEL NAŠEGA VSAKDANJIKA
Dokler osebe same ne doživijo nesreče ali so ji priča, še posebej nesreče s smrtnim izidom, se je težko
zavedati, kako hude so posledice nesreče za vse.

„Tragično sem izgubil člana posadke med rutinskim ribolovom z vlečno mrežo.
Vrv se je strgala in član posadke je izgubil ravnotežje. To je bil zame velik šok, ker sem vedno verjel, da je mogoče, če je
morje mirno, v vodi zdržati od 5 do 10 minut.
V vodi ni bil več kot od 2 do 4 minute. Žal ni nosil rešilnega jopiča. To se je zdaj spremenilo. Člani posadke morajo nositi
osebne plavajoče pripomočke, sam pa sem podpisal Knjigo ocenjevanja tveganja, s čimer sem se zavezal, da jih bodo
nosili. Vedno si človek misli, da se bodo najhujše stvari zgodile v najslabših vremenskih pogojih, vendar tokrat temu ni bilo
tako.
Tveganja obstajajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu – ne glede na razmere.“

NEVARNOSTI IN POSLEDICE
Nesreče, zlasti s smrtnim izidom, resno prizadenejo ne samo vas, ampak tudi veliko drugih ljudi.
Poškodbe lahko povzročijo nezmožnost za delo, smrt pa ima seveda katastrofalne posledice za družino in prijatelje.
Nastanejo lahko tudi težave z zavarovalnicami, ki ne izplačujejo zavarovalnin, dokler truplo ni rešeno iz morja.
Pride lahko tudi do finančnih težav, če umre oseba, ki je vzdrževala družino.
Tudi sodelavci pogosto čutijo posledice nesreče in morda težko nadaljujejo normalno življenje.

S tran 2 2

NADZORNI UKREPI


Opravite oceno tveganja, saj se tako seznanite s tveganji in nadzornimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti za njihovo preprečevanje
in boj proti njim.



Zavedanje, da dobre prakse varujejo zdravje posadke in vaš posel.



Učinkovitost na krovu ne sme ogroziti varne prakse.



Poznavanje in uporaba vseh navodil in informacij glede varnosti.



Razumevanje in izvajanje vsakršnih zakonodajnih zahtev glede varovanja zdravja in varnosti.

4. OCENA TVEGANJA

POMISLITE NA NEVARNOSTI IN ZAŠČITO PRED NJIMI
Ocena tveganja pomeni razmišljanje o mogočih nevarnostih in sprejemanje odločitev, kaj je mogoče storiti
za preprečevanje tveganj in zaščito pred njimi.
Ocena tveganja je nujna na vseh delovnih mestih in odgovornost delodajalca ali lastnika plovila je, da zagotovi varno in zdravo
delovno okolje za vse udeležene osebe.
Ribiško plovilo je delovno mesto in upravljavec plovila mora zagotoviti varnost in zdravje posadke in drugih oseb, ki so morda na
plovilu. To vključuje osebe, ki prečkajo plovilo, da bi prišle do sosednjega, vzdolž privezanega plovila.

MODUL I • PLOVILO

BODITE PRIPRAVLJENI

Na ribiškem plovilu obstajajo očitne nevarnosti, kot so padci čez krov, brodolom ali požar. Mogoči so tudi zdrsi, spotiki in padci,
ki imajo lahko lažje ali hujše posledice. Nastajajo določene zdravstvene težave, kot so težave s križem, poškodbe rok ali ramen
zaradi dviganja in nošenja, ponavljajoči se nategi mišic zaradi odstranjevanja drobovja ali metanja vab, izguba sluha zaradi
močnega hrupa ter stres in izčrpanost, ki ga povzročata fizični in psihični pritisk.
Ribiči se običajno dobro zavedajo teh nevarnosti, pogosto jih sprejemajo kot običajni del ribolova.
Z oceno tveganja boste:


dosegli varnejši in bolj zdrav ribolov;



delali v skladu z zakonodajo;



dokazali, da ste ravnali s „potrebno skrbnostjo“.
Za podrobnejše informacije o oceni tveganj glejte Modul V.

S tran 2 3

I-2. Pomislite na plovilo (Beate Gminder © Evropska unija)

5. KAKO ZAGOTOVITI USTREZNOST VAŠEGA PLOVILA

MODUL I • PLOVILO

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Plovila se hitro pokvarijo, če jih ne vzdržujemo.
Vnaprej načrtovan program vzdrževanja je bistvenega pomena.

NADZORNI UKREPI
NEPREPUSTNOST


Preverite, ali sta trup in krov v dobrem stanju, brez morebitnih lukenj zaradi rje, trhlih desk ali poškodovane stekloplastike
(GRP).



Vse lopute in vrata morajo biti taka, da jih je mogoče dobro zapreti, zračniki morajo imeti mehanizem za zapiranje. Okna
morajo biti vodotesna.

STABILNOST IN SPREMEMBE V STRUKTURI

Page 9



Z leti se ribiška plovila pogosto predelujejo, da se prilagodijo različnim metodam ribolova ali pa se zamenjajo bistveni deli
plovila, kot so npr. glavni motor ali vitel. Plovilo, ki je prvotno veljalo za stabilno, morda ni več neoporečno.



Sodobni lahki nadomestni motor, s katerim lahko ladja doseže velike hitrosti, ne bo izravnal teže z večjim močnejšim vitlom
na krovu na enak način, kot je prvotni motor izravnaval težo z lažjim vitlom. Številna plovila imajo dodan zaščitni krov in krmni
most ter morda boben za mrežo. Plovila za nastavljanje vrš skušajo prevažati več opreme tako, da jo nakladajo na strukture
na krmi. Z dodajanjem teže na višje dele plovila se stabilnost bistveno zmanjša, zato mora kvalificirana oseba opraviti
ustrezen pregled.

ZAŠČITA ANOD
Tech Image-5 / Page 9

Preglejte stanje anod, da zagotovite zaščito pogonske gredi, propelerja, gredi krmila in vseh ventilov na ladijskem trupu.

Bloki morajo biti aerodinamično oblikovani, v njih morajo biti nastavki za pričvrstitev z varjenjem.
Opomba: Žrtvene anode naj bodo pritrjene v smeri dovoda morske vode, če so iz kovine, ki ne vsebuje železa.

Dolžina plovila

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F

B, C, D, E ,F

A, B, C, D, E ,F

E ,F

A
B
C
D
E
F

6–12 m
12–15 m
15–18 m
18–21 m
21–24 m
24–27 m

Teža
Skupno število
cinkovih anod
anod
8,6 kg
4
8,6 kg
6
13,1 kg
8
15,0 kg
10
15,0 kg
10
15,0 kg
10

C, D

S tran 2 4

I-5. Lokacija in količina anod (povzeto po FAO, dokument 239)

NADZORNI UKREPI
KRMILNA NAPRAVA
Preverite, ali je v dobrem delovnem stanju.

Če ima plovilo krov, se prepričajte, da pred odtočnimi odprtinami ni nobenih ovir.

ČRPALNI SISTEMI
Zagotovite, da so drenažne črpalke in drugi črpalni sistemi učinkoviti in da izčrpavajo vodo iz trupa.

POGON
So glavni motor, menjalnik, pogonska gred, tesnilo grodnične osi in propeler v dobrem stanju?

MODUL I • PLOVILO

ODTOČNE ODPRTINE

Glejte s tem povezani incident, opisan v Modulu IV:
7. Motor, osrčje plovila (vdor vode, prevrnitev in smrt).

SISTEMI Z MORSKO VODO
Zaradi puščanja sistemov za hlajenje z morsko vodo je potonilo že veliko plovil, zato preverite, ali so ventili za dovod morske
vode, povezave v trupu, toplotni izmenjevalniki, izlivni ventili, črpalke in cevi v dobrem stanju.

ALARMI RAVNI KALUŽNE VODE
Težave s slabimi električnimi povezavami so pogosto razlog za napake, vendar je delujoč alarm ravni kalužne vode bistvenega
pomena za vsa plovila. Preveriti ga je treba pred vsako plovbo.

ELEKTRIKA
Preglejte stanje električne napeljave in akumulatorjev, da preprečite požare. Akumulatorji morajo biti dobro zračeni, da lahko
odvajajo eksplozivne pline, v njihovi bližini pa morata biti prepovedana kajenje ali odprt ogenj. Bodite pozorni na nepritrjene
predmete ali orodja, ki ste jih pustili na ohišju akumulatorja, saj lahko to povzroči kratki stik na terminalih.
Glejte s tem povezani incident v Modulu IV:
13. Električni sistem – požar v strojnici.

PLOVBA
Je navigacijska oprema na plovilu ustrezna za območje, na katerem opravljate svojo dejavnost? Ima kakšne pomanjkljivosti? Ali
obstaja kakršen koli načrt v primeru okvare?

KOMUNIKACIJA
Je komunikacijska oprema na plovilu v dobrem stanju in ustrezna za območje, na katerem opravljate svojo dejavnost? Imate
rezervni sistem? Imate sistem za sporočanje lokacije in poročanje, kot je EPIRB?

SAMOSTOJNA DELA
Je plovilo opremljeno tako, da je zagotovljena čim večja varnost? Ali so reševalna vrv, lestev, EPIRB itd. na mestu?

S tran 2 5

Glejte poglavje 18: Samostojna dela v tem modulu.

6. RAVNANJE OB IZREDNIH DOGODKIH

MODUL I • PLOVILO

IZVAJAJTE VAJE
V IZREDNIH RAZMERAH JE PREPOZNO ZA BRANJE SMERNIC!
V izrednih razmerah morate vedeti, kako ravnati, prav tako je ključnega pomena, da imate na voljo pravo
opremo. Vse osebe na krovu naj se usposobijo na usposabljanjih s področja varnosti, prav tako je treba
tudi redno izvajati vaje.
Bodite pripravljeni na situacije, ki so navedene spodaj
• Človek v morju: najmanj 25 % smrtnih primerov pri ribolovu se zgodi, ko osebe padejo čez krov ali jih prevrne s krova v morje
(MAIB).
• Požar: pogasiti ga morate sami.
• Reševanje s helikopterjem: vedeti morate, kaj je treba in česa ne smete storiti.
• Zapuščanje ladje: ali imate rešilni splav in ali veste, kako ga splaviti, ga izravnati in se vkrcati nanj?
• Resne poškodbe: izvajajte usposabljanja iz prve pomoči v praksi in poučite posadko, kako poklicati zdravniško pomoč po
radijskih frekvencah.

S tran 2 6

Za dodatne informacije glejte modul VI o prvi pomoči in osnovni medicinski opremi.

6.1

POSTOPKI OB IZREDNIH DOGODKIH – ČLOVEK V MORJU (MOB)

ČLOVEK V MORJU


Pri delu na krovu morajo vse osebe nositi primerne osebne plavajoče pripomočke s plovnostjo 150 N ali več.



Preučite razmere na vašem plovilu, zlasti to, kako bi lahko osebo rešili iz vode.



Morda lahko vržete rešilno vrv, da dosežete ponesrečeno osebo in dvižno streme, da jo dvignete iz vode.



V veliko pomoč sta lahko tudi lestev ali vrvna lestev, po kateri lahko oseba spleza iz vode. Na plovilih z enim upravljavcem
mora biti lestev stalno nameščena na krmi ali pa mora ob strani viseti potezna vrv, da se lahko takoj izvleče lestev,
nameščena na braniku.

MODUL I • PLOVILO

IPOMOČKE
NOSITE OSEBNE PLAVAJOČE PR



Najprej zakričite ČLOVEK V MORJU.



S pogledom nenehno spremljajte osebo v morju. En član ekipe mora biti izvidnik in biti pripravljen, da se premika po
plovilu, da osebo nenehno opazuje.



Obrnite plovilo na stran, s katere je žrtev padla čez krov, da je propeler ne poškoduje.



Vrzite rešilni pas, bodite pripravljeni za aktivacijo signalnih naprav, zapišite si položaj in pošljite poziv na pomoč
(Mayday) drugim plovilom ali organom za iskanje in reševanje (SAR).



Obrnite svoje plovilo in izvajajte vzporedno iskanje. Vedno izvajajte najhitrejše in najvarnejše manevre obračanja
(Williamsonov obrat ali enakovredno vrsto zavoja).



Reševanje je odvisno od razmer na morju in od tega, ali si oseba lahko tudi sama pomaga pri reševanju iz vode.



Člani posadke, ki pomagajo pri reševanju, morajo nositi osebne plavajoče pripomočke in varnostni pas. Uporabljajte vrv
z zanko s škripcem ali napravo za vleko, da ponesrečenca potegnete iz vode.



Žrtev držite v čim bolj vodoravnem položaju, da preprečite učinek hidrostatičnega pritiska.



Pripravite medicinsko prvo pomoč in toplotno odejo, da oskrbite žrtev. Bodite pripravljeni, da pokličete obalno stražo na
pomoč in pripravite jasno strategijo za medicinsko evakuacijo, in sicer s plovilom ali helikopterjem.
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ZAKRIČITE–GLEJTE–KAŽITE–VRZITE–OBRNITE–IŠČITE–IZVLECITE–OSKRBITE

6.2

POSTOPKI OB IZREDNIH DOGODKIH – POŽAR

MODUL I • PLOVILO

IPRAVLJENA IN UPORABNA
PREVERITE, ALI JE OPREMA PR
POŽAR
Zakonsko predpisana oprema za gašenje požara je na splošno na malih ladjah razmeroma skromna.
Razmislite o možnostih požara, o strukturi in obliki svojega plovila in ugotovite, ali bi bila potrebna dodatna
oprema.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Iskre iz električnih stikal, motorjev, orodja in električnih žic.



Uhajanje goriva na zelo vroče površine.



Iskre, ki jih povzročata brušenje in varjenje.



Kuhalniki, električni generatorji, cigarete, vžigalice in vžigalniki.
GOREČI MATERIAL

NAJPRIMERNEJŠI GASILNI APARAT

Krpe/papir/les

na vodo

Vnetljive tekočine

na peno

Požar zaradi električne napeljave

na CO2

Večina vrst požarov

na suhi prah (*)

(*) Na voljo so specializirani gasilni aparati za požare, ki vsebujejo kovine in nekatere tekočine.



kako in kdaj uporabljati posamezne vrste protipožarne opreme;



kakšni so učinki vode za gašenje požarov na stabilnost plovila;



kakšna je vloga posameznika pri gašenju požara, s katero mora biti vsakdo
seznanjen.

IK

Izvajajte praktične vaje, da bo vsakdo dobro seznanjen s svojimi nalogami.

GO

kje na krovu je protipožarna oprema;

KIS



RIV
O

Z odstranitvijo enega
od elementov je mogoče
pogasiti požar

POSADKA MORA VEDETI:

TOPLOTA
I-6. Trikotnik gorenja
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KAJ STORITI V PRIMERU POŽARA


Zakričite POŽAR in vklopite zvočni alarm.



Poveljnik naj razmisli o klicu na pomoč (Mayday).



Poskušajte pogasiti požar z gasilnim aparatom.

SNOVI IN PREDMETI,
KI POMENIJO DODATNO
GORIVO ZA POŽAR



Zaprite celotno prezračevanje.



Dizelsko gorivo, bencin in mazalno olje.



Če vam gašenje ne uspe, pojdite iz kabine in jo zaprite. Če je mogoče,
izklopite vso elektriko in dovod goriva do prostora.



Hidravlično olje.

Rešilni splav zaščitite pred požarom, rešilne jopiče pa namestite na
varno in dosegljivo mesto.





Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom,
ki se uporabljajo za kuhanje.

Varčujte z vodo, da preprečite težave s stabilnostjo (prosta površina).





Kemikalije za čiščenje, barve in
razredčila.



Pripravite se, da zapustite plovilo.



Krpe, napojene z nafto ali kemikalijami.

6.3

POSTOPKI OB IZREDNIH DOGODKIH – REŠEVANJE S HELIKOPTERJEM

V IZREDNIH RAZMERAH JE PREPOZNO ZA BRANJE SMERNIC!
Poskrbite, da so vsi na krovu seznanjeni s postopki, vedo, katere informacije naj posredujejo in kako naj
ravnajo pri reševanju s helikopterjem.

INFORMACIJE ZA REŠEVALNI HELIKOPTER


Vaša lokacija, ime, registrska številka plovila.



Hitrost plovila, smer, vremenska napoved za to območje.



Vrsta nevarnosti.



Oprema, ki jo lahko uporabite v stiski (radijske zveze, ročne signalne rakete).

MODUL I • PLOVILO

TE STORITI
SEZNANITE SE S TEM, KAJ MORA



Poslušajte pilotova navodila in jim sledite.



Hitrost plovila ne sme presegati 5–10 vozlov.



Če je dovolj časa, povlecite mreže na krov.



Posadka naj bo pripravljena za reševanje po žici.



Ne dotikajte se žice, dokler se ne ozemlji v morju (nabita je s statično elektriko).



Ne pritrjujte žice na plovilo.
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MED REŠEVALNO AKCIJO

6.4

POSTOPKI OB IZREDNIH DOGODKIH – ZAPUŠČANJE LADJE

S tran 3 0

MODUL I • PLOVILO

RAZMERE
PRIPRAVITE NAČRT ZA IZREDNE
Če zakonodaja ne predpisuje, da morate imeti na plovilu rešilni splav, vseeno razmislite o njegovem
nakupu ali najemu, prav tako pa tudi o radijski napravi za samodejni klic v sili (EPIRB).

NADZORNI UKREPI



Poveljnik ladje mora izdati ukaz za zapustitev ladje, ko je očitno, da so ogrožena življenja (npr. požar, vdor vode v plovilo).



Če imate dovolj časa, pošljite sporočilo Mayday, vzemite oblačila za toplotno zaščito in odeje.



Sprožite EPIRB in ga zavežite na splav ali osebo.



Vzemite signalne rakete, ročni radio in spustite rešilni splav v vodo.

7. STABILNOST, PRIKRITA NEVARNOST!

SPRVA STABILNO PLOVILO LAHKO POSTANE NESTABILNO
Stabilnost ribiškega plovila se med plovbo nenehno spreminja zaradi sprememb vremena, tovora na plovilu
in ribolovne dejavnosti.
Stabilnosti ni lahko oceniti, presojati jo mora usposobljen strokovnjak.
V idealnih razmerah so, ko je plovilo prvič dano v uporabo, izvedeni popolni izračuni stabilnosti in
pripravljena knjiga stabilnosti, ki vsebuje podatke o omejitvah plovila ob različnih obremenitvah. Tak
postopek je pri malih plovilih sicer malo verjeten, vendar načrtovalci plovila izračunajo stopnjo stabilnosti
trupa, da bi zagotovili doseganje želenih zahtev.

MODUL I • PLOVILO

NE PREOBREMENJUJTE PLOVILA

NEVARNOSTI IN POSLEDICE
Če ste svoje plovilo predelali, če ste mu denimo dodali opremo, ali imate v zvezi z njim kakršne koli pomisleke, se obrnite
na strokovnjaka na področju tovrstnih plovil. Razmislite tudi, ali je treba o tem obvestiti pristojno pomorsko upravo in vašo
zavarovalnico.

NADZORNI UKREPI
Če plovilo že dolgo varno deluje, lahko z njim še naprej varno plujete, če ste pozorni na naslednje:


bodite previdni glede obremenitve plovila, ne preobremenjujte ga;



če je le mogoče, shranite ribolovno opremo pod palubo, kajti obremenitev na krovu zmanjšuje stabilnost plovila;



bodite previdni glede nadvodja (višina od vodne površine do ravni krova). To se zmanjša, če je breme na plovilu večje. Redno
preverjajte nadvodje in spremljajte spremembe obremenitve plovila. Zaradi zmanjšanega nadvodja se prosti bok krova spusti
pod raven morske gladine, ko plovilo zaniha, kar znatno zmanjša raven plovnosti, ki jo zagotavlja trup. Zmanjšano nadvodje
lahko povzroči tudi vdor vode v podpalubje, ko se plovilo obrne na bok, in voda lahko zalije lopute, vratne odprtine ali zračnike;



plovilo naj bo enakomerno natovorjeno, saj breme na premcu ali krmi zmanjšuje plovnost ladijskega trupa;



redno preverjajte delovanje alarma za raven kalužne vode, da ste takoj seznanjeni, če je v trupu odvečna voda. Učinek proste
površine vode zmanjšuje stabilnost;



s krova odstranite vse nepotrebno in poskrbite, da odtočne odprtine niso nikoli blokirane;



ribe na krovu je treba hitro prenesti v zaboje in jih shraniti v podpalubje. Ribe na krovu lahko zdrsnejo z ene strani na drugo,
zaradi česar plovilo izgubi ravnovesje;



ne odpravljajte se na plovbo z majhno količino goriva ali z zalogami na krovu;



bodite zelo previdni, ko na plovilo dvigujete breme, saj njegova teža vpliva na zgornji del dvižnega škripca in zmanjšuje
stabilnost plovila;



če se srečate z „oviro“, bodite zelo pazljivi in pripravljeni, da pustite opremo v morju, saj je bolje, da jo dvignete v primernejših
pogojih, kot pa da ogrozite plovilo;



ne dodajajte ali odstranjujte balasta brez predhodnega strokovnega mnenja.

S tran 3 1

Glejte s tem povezani incident v Modulu IV: 12. Preverjanje stabilnosti (vdor vode, prevrnitev, smrt).

MODUL I • PLOVILO

I-7. Učinek proste površine v cisterni (povzeto po FAO, dokument 517)

I-8. Prevrnitev zaradi bremena, pritrjenega z vlečno vrvjo (povzeto po
FAO, dokument 517)

OBVESTILO O STABILNOSTI
NAMEŠČANJE ORODJA
IN ULOVA

•

Prazno skladišče
za ribe

•

Skladišče z ulovom rib

•

Skladišče z delnim
bremenom

•

•
•
•

STABILNOST
Sprejemljiva

Mejna

Nevarnost prevrnitve

Oprema na krovu

Precejšen ulov na krovu
Oprema na krovu
Prazno skladišče
za ribe

I-9. Obvestilo o stabilnosti (povzeto po FAO, dokument 517)
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PREPROSTI UKREPI ZA OHRANJANJE STABILNOSTI:


zapirajte vrata in lopute;



poskrbite, da so odtoki in odtočne odprtine odprti, da pred njimi ni nikakršnih ovir in da dopuščajo hitro odtekanje vode
s krova;



zavarujte ulov in orodje pred premikanjem;



prenesite orodje in ulov s krova v skladišče;



izogibajte se plovbi z valovi v krmo;



pri izvleku ribolovne opreme se izogibajte prekomernemu nagibanju.

Vir: FAO, tehnični dokument 517 – Varnostne prakse, povezane s stabilnostjo malih ribiških plovil.

8. GLAVNE DELOVNE POVRŠINE

LADJA MORA BITI POSPRAVLJENA IN VARNA – UREDITE JO
Plovilo mora biti urejeno tako, da se z lahkoto premikate po delovnih površinah brez tveganja zdrsov, spotikov ali padcev. Za varno
delo mora biti vse razporejeno tako, da so poti in delovne površine proste.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Spotikanje čez ovire



Zdrsi na ledu, ribah ali madežih olja



Nezaščitene odprtine



Pomanjkanje oprijemal



Slaba osvetlitev



Nizko spuščene ovire, nevarne za poškodbe glave

MODUL I • PLOVILO

POSPRAVITE LADJO

I-3. Neurejena površina krova (Beate Gminder © Evropska unija)



Na krovu naj ne bo odvečnega ribolovnega orodja, ob katerega se osebe lahko spotaknejo ali padejo čezenj.



Na krmi uporabljajte podloge proti drsenju, dvignjene perforirane pohodne deske (brvi) na območju, kjer se nabira led ali
drobovje rib. Po potrebi uporabljajte gumijaste podloge. Očistite oljne madeže in popravite naprave, ki puščajo olje.



Lopute naj bodo zaprte, kadar niso v uporabi.



Namestite oprijemala, kjer so potrebna ali bi lahko bila koristna.



Poskrbite, da je razsvetljava dovolj močna, da vidite vse nevarnosti.



Jasno označite vse nizke ovire in zaščitite vse ostre robove z zaščito.



Dostop do glavne varnostne opreme in naprav za upravljanje naj bo vedno prost.



Odtočne odprtine in zasilni izhodi ne smejo biti blokirani.

I-4. Urejena površina krova (Beate Gminder © Evropska unija)
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NADZORNI UKREPI

9. STRAŽA

MODUL I • PLOVILO

PREGLED OKOLICE
POSKRBITE ZA UČINKOVITO STRAŽO ... SICER VAS MALOMARNOST LAHKO DRAGO
STANE
Zagotovite, da je plovilo pod nadzorom in varno za vse osebe na krovu ter da ne ogroža drugih plovil.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Stražar ni usposobljen.



Ko je poveljnik zaposlen z delom na krovu, ni ustreznega nadzora.



Stražar zaspi.



Stražar ni pozoren.

NADZORNI UKREPI


Poskrbite, da ima vsakdo, ki odgovarja za plovilo, potrebno znanje in izkušnje, da lahko ustrezno ravna v vseh mogočih
situacijah.



Če dela poveljnik na krovu, mora sprejeti take ukrepe za nadzor plovila, da lahko vidi, kaj se dogaja na njem.



Vse osebe, ki so odgovorne za plovilo, morajo imeti zadosten počitek. Alarmni stražni sistem je dober varnostni ukrep za
zaščito pred nevarnostjo, da stražar zaspi.



Naprave, ki odvračajo pozornost, kot so televizijski in video zasloni, ne smejo biti vidni s položaja za nadzor plovila.



Pijačo je treba pripraviti pred začetkom straže. Nikoli ne zapustite prostora za krmiljenje, da bi si pripravili pijačo.
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Glejte s tem povezani incident v Modulu IV: 5. Premalo spanja (nasedenje).

10.

BIVALNI PROSTORI/KUHINJA

VARNO, ZDRAVO OKOLJE NAJ BO NAJMANJ, KAR PRIČAKUJETE
Poskrbite, da so bivalni prostori, kuhinja in vsa oprema primerni glede na trajanje ribolovne plovbe.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Slabo ogrevanje in prezračevanje, ki vplivata na zdravje posadke.



Neustrezni prostori za kuhanje/umivanje, zaradi česa dela osebje v nevzdržnih higienskih razmerah.



Ukrepi za gašenje požarov niso zadostni.



Plinske jeklenke se nepravilno hranijo in uporabljajo.



Premočan hrup.



Ni poti za izhod v sili ali so neuporabne.

MODUL I • PLOVILO

POSKRBITE ZA ČISTOČO



Bivalni prostori plovila morajo imeti ustrezno temperaturo in primerno prezračevanje, da niso vlažni ali nezdravi.



Prostori za kuhanje in umivanje morajo biti primerni za trajanje ribolovne plovbe ter urejeni in čisti.



Nameščeni morajo biti dimni detektorji, ustrezni aparati za gašenje požara pa morajo biti zlahka dosegljivi.



Protipožarno odejo je treba hraniti poleg štedilnika.



Plinske jeklenke morajo biti shranjene zunaj bivalnih prostorov v dobro prezračenem prostoru.



Detektor plina mora biti nameščen v kuhinji in redno testiran.



Čezmerni hrup je treba zmanjšati z vgradnjo zvočne izolacije.



Zagotovite izhod v sili iz bivalnih prostorov, poskrbite, da pred njim ni nobenih ovir, da je označen z ustreznimi znaki in da ga
lahko uporabljajo vsi člani posadke.
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11.

STROJNICA (PROSTOR ZA STROJE)

MODUL I • PLOVILO

PRAVILNO VZDRŽEVANJE
POSKRBITE ZA MOTOR
Učinkovito vzdrževanje je nujno za zagotavljanje zanesljivosti. V slabih razmerah morajo biti motor in drugi
stroji popolnoma zanesljivi.
Strojnica/prostor za stroje mora biti varno območje za gibanje, saj boste morda motor morali vzdrževati na
morju.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Okvare motorja/strojev.



Nevarnost padcev in poškodb.



Samostojna dela.



Slaba osvetlitev.



Jermenski pogon.



Vroče površine.



Umazanija.



Požari/eksplozije.



Neprezračen akumulator.



Izliv tekočin iz okvarjenih cevi, črpalk ali ventilov.
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NADZORNI UKREPI


Izvajajte preventivna vzdrževalna dela, vključno z rednimi menjavami filtrov in olja.



Preverjajte vse jermenske pogone.



Poskrbite, da so nameščeni ročaji ali oprijemalne ograje tam, kjer so potrebni, ter vse talne plošče na pravem mestu, kar
omogoča varno gibanje in delo okoli motorja.



Če v strojnici delate sami, obvestite enega od sodelavcev, koliko časa se nameravate v njej zadržati.



Poskrbite za dobro razsvetljavo na mestih, kjer jo potrebujete, da boste lahko vzdrževali motor.



Zagotovite, da so vsi jermeni primerno zaščiteni, tudi tisti pod talnimi ploščami, saj boste v primeru dviga talne plošče za
dostop potrebovali zaščito pred jermenskim pogonom.



Namestite varovala na vse vroče površine, ki se jih lahko nehote dotaknete.



Zagotovite dobro prezračevanje za odvajanje toplote in pare.



Vzdržujte motor in čistite dodatno opremo, da lahko hitro opazite, če pušča voda, gorivo ali nafta, preden nastanejo večje
težave.



Razmislite o sistemu za gašenje požara. Ali je primeren? Če je nameščen fiksni sistem, ali so vsi seznanjeni z nevarnostmi
inertnega plina?



Poskrbite, da je prezračevanje akumulatorjev usmerjeno navzven in da na akumulatorjih ni ničesar, kar bi lahko povzročilo
kratki stik in s tem požar ali eksplozijo.



Preverite stanje sistemov z morsko vodo, vzpostavite učinkovit alarm za raven kalužne vode in redno preverjajte, ali deluje.



Poskrbite, da je mogoče dovodne ventile zlahka zapreti, čeprav so pod vodo.

12.

VKRCANJE NA PLOVILO IN IZKRCANJE Z NJEGA

OKOLI 20 % NESREČ S SMRTNIM IZIDOM SE ZGODI V PRISTANIŠČU OB VKRCANJU
ALI IZKRCANJU
V številnih primerih velja alkohol za morebitni dejavnik, vendar so tudi načini vkrcavanja na mala plovila
pogosto zelo nevarni.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Spuščanje po lestvi.



Ovire na obali ali na plovilih.



Slaba osvetlitev.



Nezaščitene odprtine.



Dostop prek drugih plovil.



Vkrcanje prek pomožnega čolna.

MODUL I • PLOVILO

POSKRBITE ZA VARNOST

I-5. Dober dostop prek pontona (Amélie Knapp © Evropska unija)



Ne uživajte alkohola ali drog, preden se vkrcate na plovilo.



Vedno se skušajte vkrcati v navzočnosti drugih oseb.



Za pristaniške stenske lestve je odgovoren pristojni pristaniški organ in če lestve niso v dobrem stanju (npr. z ročaji na vrhu), se
morate pritožiti organu.



Izogibajte se uporabi katere koli lestve v slabem stanju.



Ovire, kot so mreže, vrvi, kabli, zaboji, širilke, odpadki itd., tako na pomolu kot na plovilu lahko povzročijo spotike in padce.
Odstranite nepotrebne ovire z vašega plovila in sodelujte s pristaniškim organom, da bodo območja okoli lestev urejena.



Razsvetljava v pristanišču je lahko slaba ali pa je ni. Za izboljšave je treba poslati prošnjo pristaniškemu organu, vendar
morate med tem uporabljati svetilko, da lahko vidite ovire, ob katere se lahko spotaknete.



Odprte lopute, ob katere se lahko oseba spotakne in pade, morajo biti zaščitene. Podobno morajo biti zaščitene tudi začasne
odprtine, ko se izvaja vzdrževanje.



Dostop prek drugega plovila: običajno je, da so plovila privezana drugo poleg drugega, člani posadke, serviserji in druge osebe
pa morajo imeti možnost varnega prečkanja plovila. Poskrbite, da je plovilo varno za prečkanje, da krov ni spolzek, da so
nameščena oprijemala, ki so varna, in da na poti ni ovir.



Pri vkrcanju prek čolna je ta lahko hitro preobremenjen, zlasti če je naložen z zalogami in opremo za ribolovno plovbo.



Vse osebe morajo nositi primerno napihljivo opremo; čolna ne smete preobremeniti.



S seboj imejte tudi vesla/lopatice v primeru okvare motorja, na voljo mora biti tudi svetilka, da v temi v vaš čoln ne trči
v drugo plovilo.
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13.

NAČRTOVANJE RIBOLOVNE PLOVBE

BODITE PRIPRAVLJENI

MODUL I • PLOVILO

BREZ PRIPRAV NI USPEHA
Z ustreznim načrtovanjem, pripravo in preverjanjem pred ribolovno plovbo zagotovite, da boste s svojim
plovilom lahko ribarili brez skrbi.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Odpoved strojev.



Orodja in nadomestni deli niso na voljo.



Vdor vode in izguba plovila.



Varnostna oprema ni učinkovita.



Posadka ni seznanjena z varnostnimi postopki.



Slabe vremenske razmere.



Prekinitev radijske komunikacije.



Posadka nima zadostnega znanja in izkušenj ali ni pripravljena za plovbo.

NADZORNI UKREPI
Pripravite kontrolni seznam za vaše plovilo z vsemi točkami, ki se vam zdijo pomembne, vendar poskrbite, da vključujejo
naslednje.


Motor: gorivo, olje, sveža voda.
Preverite, ali kje pušča in ali so vidni znaki kakršnih koli nastajajočih težav.

yy
yy


Preverjanje alarmov motorja.

Alarm ravni kalužne vode:
preverite, ali deluje.

yy




Sistemi z morsko vodo:
yy preverite, ali je zaznati kakšne težave. Je odprtino za dovod morske vode mogoče zapreti brez težav?
yy

So črpalke v dobrem delovnem stanju?

yy

Preverite, ali so mrežice sesalnikov čiste.

Hidravlika:
yy preverite morebitna puščanja – vendar ne z roko, saj lahko hidravlična tekočina prodre v tkivo, kar ima lahko zelo resne
posledice – in preverite raven goriva v rezervoarju.
yy



Imate rezervno gorivo?

Stanje plovila:
je vse pravilno shranjeno, lopute zaprte in odtočne odprtine prehodne?

yy


Varnostna oprema:
ali so rešilni jopiči lahko dosegljivi; ali je rešilni splav s pravilno nastavljenim hidrostatičnim sproženjem na mestu?

yy



yy

Ali so sprejeti vsi ukrepi za primer požara in ali so ustrezni?

yy

Ali so vsi člani posadke seznanjeni z varnostnimi postopki?

yy

Preverite, ali navigacijski sistem deluje in ali je na voljo tudi rezervni sistem.

Vreme:
preverite vremensko napoved za čas trajanja načrtovane plovbe.
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yy



yy

Obvestite osebe na kopnem o ribolovnem območju, na katero se nameravate podati in o predvidenem datumu in uri
vrnitve v pristanišče.

yy

Posredujte kontaktne podatke vseh oseb na krovu.

Preverjanje komunikacij:
yy

preskusite radijsko zvezo s pristaniškim uradom ali z drugim plovilom.

14.

OKVARA OPREME IN NJENO POPRAVILO

RAVNAJTE PREMIŠLJENO: RIBOLOVNO ORODJE LAHKO NADOMESTITE, ŽIVLJENJA
NIKAKOR
Kadar gre kaj narobe in nastanejo težave z orodjem, ga želijo ribiči hitro popraviti in ne razmišljajo
o mogočih posledicah, ko sežejo čez ograjo ali stojijo na vlečni vrvi in popravljajo mrežo.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Padec čez krov.



Padec z višine.



Oprema, ki člana posadke potegne čez krov.



Poškodba zaradi udarca predmetov, ki nihajo, se kotalijo ali drsijo.



Poškodbe, ki nastanejo, ker člani posadke ne nosijo ustreznih rokavic, zaščitnih očal, zaščitne čelade itd.



Prevrnitev plovila.

MODUL I • PLOVILO

BODITE POZORNI

NADZORNI UKREPI


Najprej ocenite stanje in se odločite za najboljšo rešitev. Povejte vsem udeleženim, kaj nameravate storiti.



Nosite varnostni pas, če se nagibate čez ograjo ali če se nameravate vzpeti nad krov.



Poskrbite, da vas oprema ne more potegniti nazaj, preden začnete delati.



Poskrbite, da predmeti ne morejo nihati, se kotaliti ali drseti in tako koga poškodovati.



Imejte pripravljen komplet pravega orodja in opremo za popravila, ki jih lahko pričakujete.



Zagotovite, da je na voljo ustrezna varnostna oprema z orodji in da se uporablja.
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I-6. Popravila izvajajte na varnem mestu (Dominique Levieil © Evropska unija)

15.

VZDRŽEVALNA DELA

MODUL I • PLOVILO

NOSITE ZAŠČITNO OPREMO
POSKRBITE ZA VARNOST
Številni ribiči sami opravijo kar največ vzdrževalnih del, da bi s tem zmanjšali stroške. Z zmanjševanjem
obsega vzdrževanja, da bi zmanjšali stroške, ne boste nikoli nadomestili osebnih in finančnih stroškov, ki
lahko nastanejo v primeru poškodb. Bistveno je, da se opravi učinkovito vzdrževanje, tako da ostane plovilo
varno in v delovnem stanju.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Vsa tveganja, povezana s rezanjem, drobljenjem, krtačenjem žic in podobnim delom.



Nevarnosti uporabe električnih orodij v morskem okolju.



Nevarnosti padcev.



Kemikalije, ki se uporabljajo za čiščenje ali popravila.



Hlapi.



Zaprti prostori.



Dviganje bremen.

NADZORNI UKREPI


Osebno zaščitno opremo morate nositi, kadar obstaja nevarnost padca čez krov.



Nosite rokavice, očala za zaščito oči in primerne maske za zaščito pred prahom.



Nosite varovalne škornje za zaščito prstov na stopalih, in zaščitne čelade, če obstaja kakršna koli nevarnost padanja
predmetov z višine ali udarca glave ob ovire.



Električna orodja se lahko uporabljajo le, če so varna in pod učinkovitim nadzorom, s pravilno nameščenimi varovali in drugimi
varnostnimi elementi. Varnostna stikala morajo služiti varnosti, kabelski podaljški pa morajo biti v dobrem stanju.



Če delate na višini ali na boku plovila, nosite varnostni pas.



Pazljivo preberite in upoštevajte navodila glede varnostnih ukrepov, priložena kemikalijam in drugim snovem. Te informacije
so navedene na etiketi proizvoda in na varnostnem listu, ki mora biti priložen vsem kemikalijam.



Zavedajte se nevarnosti hlapov, ki se sproščajo iz barv in lepil. Poskrbite za dobro prezračevanje in nosite primerne maske za
dihanje.



Pri varjenju ali sežiganju upoštevajte protipožarne varnostne ukrepe.



Zavedajte se nevarnosti zaprtih prostorov. Tudi pri barvanju bivalnih prostorov lahko nastane nevarno ozračje. Poskrbite za
dobro prezračevanje in nosite maske. Po barvanju prostor prezračite in počakajte dovolj dolgo, da se hlapi odstranijo, preden
dovolite prost dostop. V prostore, v katerih hranite gorivo ali nafto, ne vstopajte, dokler ne preverite, da v njem ni eksplozivnih
plinov in da ozračje ni nevarno. Ne vstopajte v kateri koli prostor, ki je bil zapečaten, dokler ne preverite, ali je varen.



Ocenite težo blaga, ki ga dvigate, in uporabljajte ustrezne certificirane jermene.



Pred pritrditvijo dvižne opreme na plovilo preverite, ali je struktura plovila dovolj močna.
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Glejte modul VI, poglavje 4, Delovna oprema.

16.

DELA NA OBALI

BODITE POZORNI NA VREME
Delo ob obali je lahko še posebno nevarno, saj se vreme lahko spremeni in se lahko izkaže, da je plovilo
zelo težko varno pripeljati na obalo. Brodenje po morju, da zataknete plovilo z vitlom ali traktorjem,
zahteva primerna oblačila in osebne plavajoče pripomočke.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Premočena oblačila in delo v mrazu.



Plovilo vas lahko udari in podre.



Utopitev.



Plovilo se poškoduje v valovih in se nato
prevrne.



Poškodbe zaradi ročnega prenašanja
predmetov na plovilo in z njega.

MODUL I • PLOVILO

SKIM RAZMERAM
IZOGIBAJTE SE SLABIM VREMEN

I-7. Dela na obali (DG MARE © Evropska unija)



Nosite visoke neprepustne ribiške škornje in primerna oblačila.



V hladnih vremenskih razmerah so najprimernejša oblačila za toplotno zaščito.



Nosite osebne plavajoče pripomočke.



V slabih pogojih uporabljajte rešilno vrv, ki vodi do osebe na kopnem.



Uporabljajte dolge verige ali vrvi, na katere je mogoče zatakniti žico vitla, da vam ni treba stati neposredno pod premcem
plovila.



Pred plovbo preverite vremenske napovedi in ostanite v stiku po radijski zvezi, da boste seznanjeni z lokalnimi razmerami.



Če je mogoče, predvidite alternativno mesto za pristanek ali zatočišče.



S sabo imejte dovolj goriva do mesta za alternativni pristanek.



Razmislite, kako organizirati prenašanje zalog in rib na plovilo in z njega.

I-8. Traktorji, ki se uporabljajo za splavljenje plovil (Jonas Zetterberg © Evropska unija)
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NADZORNI UKREPI

17.

IZTOVARJANJE

MODUL I • PLOVILO

OSTANITE OSREDOTOČENI
PAZITE, OSTANITE OSREDOTOČENI
Iztovarjanje ulova je ponavljajoče se delo, med katerim delavce morda motijo osebe v pristanišču, zaradi
česar niso več dovolj osredotočeni in se lahko zgodi nesreča.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Oprema za iztovarjanje ni v dobrem stanju in dovolj trdna za pretovarjanje.



Za dviganje se uporablja privezni boben vitla.



Upravljavec vitla ne more videti članov posadke v skladišču za ribe.



Poškodbe zaradi udarcev z nihajočimi zaboji ali kavlji za zaboje.



Nevarnost padca zabojev nazaj v skladišče za ribe.



Nevarnost, da viličar v pristanišču poškoduje člana posadke.



Javna varnost.
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NADZORNI UKREPI


Poskrbite, da je oprema za iztovarjanje v dobrem stanju
in primerna za breme, ki ga dviga. Veljavna zakonodaja
v nekaterih državah zahteva testiranje in certificiranje
dvižne opreme (glejte modul VI teh smernic).



Če za iztovarjanje uporabljate privezni boben, mora
upravljavec zelo paziti, da se vrv ne zaplete ali da se vanjo
ne zatakne oblačilo, ki bi delavca povleklo v boben. Vitel, ki
je namenjen izključno iztovarjanju, je precej varnejši.



Namenski vitel ima lahko tak krmilni položaj, da lahko
upravljavec vidi posadko v skladišču za ribe in se prepriča,
da so njeni člani v varni razdalji.



Za zmanjšanje tveganja resnih poškodb je treba nositi
zaščitne čelade, npr. zaradi nihajočih kavljev za zaboje,
zabojev ali padcev zabojev v skladišče za ribe.



Opozorite člane posadke, naj bodo pozorni na nevarnosti, ki
jih pomenijo viličarji in druge vrste prometa v pristanišču.



Pred začetkom iztovarjanja postavite ograje in po potrebi
namestite opozorila ter tako zagotovite, da iztovarjanje ne
ogroža drugih oseb in da se ne približujejo temu območju.



Vedno uporabljajte dodeljeni privez, če je na voljo.

I-9. Iztovarjanje ulova (Anja Detant © Evropska unija)

18.

SAMOSTOJNA DELA

ZANESTI SE BOSTE MORALI NASE – NE PUSTITE SE NA CEDILU!
Številna mala plovila imajo samo enega upravljavca in to vzbuja jasne pomisleke glede varnosti v primeru
nesreče. Samostojno delo ni priporočljivo, vendar če se temu ni mogoče izogniti, upoštevajte varnostne
ukrepe.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE
Ranjeni v nesrečah, pomoč ni na voljo.



Padec čez krov, plovilo plove naprej.



Padec čez krov, nihče ne more poklicati reševalne službe.



Nenadna izguba plovila, nihče ni seznanjen.

I-10. Plovilo z enim upravljavcem (Manuel Carmona Yebra © Evropska unija)
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MODUL I • PLOVILO

OSEBNI PLAVAJOČI PRIPOMOČEK
Vedno nosite osebne plavajoče pripomočke in tako poskrbite, da imate zadostno plovnost in vas obrne na hrbet, tako da
imate usta zunaj vode tudi v primeru nezavesti. Plavajoči telovniki ali delovna oblačila niso sprejemljiva, saj imajo omejeno
plovnost. Priporočljiva je uporaba samodejno napihljivega rešilnega jopiča 150 N, bodisi samega ali kot sestavnega dela vašega
nepremočljivega oblačila. Redno preverjajte, ali osebni plavajoči pripomoček morda ni poškodovan in ali sta plinski jeklenki
zaščiteni. Napihljivi rešilni jopiči so na voljo skupaj z reševalnim pasom in to vam bo omogočilo hitro pripenjanje na varnostno vrv.

VARNOSTNA VRV
Varnostno vrv nosite pritrjeno na drsni obroč na žici na višini, ki je napeljana vzdolž krova. Idealno bi bilo, da bi bila ta žica
povezana s prekinjevalnikom, tako da bi se motor nemudoma zaustavil zaradi velike obremenitve.

LESTEV NA ZUNANJI STRANI PLOVILA
Lestev, pritrjena na krmi, ali vrvna lestev, ki se lahko potegne z branika s potezno vrvjo, vam omogoča vrnitev na krov, če padete v
morje.

RADIJSKA NAPRAVA ZA SAMODEJNI KLIC V SILI (EPIRB) IN OSEBNI OZNAČEVALEC
KRAJA (PERSONAL LOCATOR BEACON)
Plovilo morate opremiti z radijsko napravo za samodejni klic v sili (EPIRB), saj to zagotavlja, da se v primeru prevrnitve ali
potopitve plovila sproži samodejni klic v sili in posredujejo podatki o vaši lokaciji. Osebni označevalec kraja (Personal Locator
Beacon), ki ga nosite na sebi, pomaga pri iskanju in reševanju ter določanju položaja v vodi.

POSKRBITE, DA BODO VAŠE RADIJSKE NAPRAVE ZA SAMODEJNI KLIC V SILI (EPIRB)
IN OSEBNI OZNAČEVALCI KRAJA (PLB) REGISTRIRANI.
KRMILA
Na krovu imejte nameščena dodatna krmila, da boste lahko ustrezno nadzorovali svoje plovilo. Poskrbite, da boste zlahka dosegli
krmila za vitel/napravo za vleko, in dodatno razmislite, ali bi bilo koristno tudi dodatno varovalo za ustavitev v sili.

VARNOSTNA OPREMA
Poskrbite za to, da je vsa varnostna oprema v dobrem stanju in lahko dostopna.

DELOVNA POVRŠINA
S svoje delovne površine odstranite vse, ob kar bi se lahko spotaknili ali zaradi česar bi lahko padli.

NOŽ
Nosite nož, ki ga zlahka dosežete, da se lahko osvobodite iz mrež, če bi bilo to potrebno.

VREMENSKI POGOJI
Pred odhodom preverite vremensko napoved in jo med plovbo redno spremljajte.

RADIJSKE ZVEZE


Preverite radijske zveze, preden zapustite pristanišče, in obvestite lokalno obalno radijsko postajo o vaših namerah: kje boste
lovili in o pričakovanem času vrnitve v pristanišče.



Med plovbo vzdržujte redno komunikacijo z obalno radijsko postajo in lokalnimi plovili.



Vedno obvestite osebo na kopnem, kam greste in kdaj se boste vrnili.

VZDRŽEVANJE
Plovilo skrbno vzdržujte, saj si ne morete privoščiti okvar. Od tega je odvisno vaše življenje!
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OCENA TVEGANJA
Skrbno razmislite o svojem plovilu in preučite, kako bi lahko še izboljšali njegovo varnost.
Glejte incident v Modulu IV: 14. Ribarite sami?

Modul II • Posadka
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1. VSI SO ODGOVORNI ZA VARNOST

MODUL II • POSADKA

ZA BOLJŠO KULTURO VARNOSTI
SPREMINJANJE NAŠEGA ODNOSA DO NEVARNOSTI
Posadka je lahko ena sama oseba, ki dela samostojno, ali pa ima posadka pet ali šest članov. Ne glede na
to, ali gre za eno ali več oseb, je vedno bistvenega pomena, da imajo te osebe znanje in izkušnje za varno
opravljanje svojega dela, tako zaradi lastne varnosti kot zaradi varnosti drugih, in seveda drugih plovil.
Ribolov je najnevarnejša gospodarska dejavnost in stopnja umrljivosti je več kot 30-krat večja od stopnje
pri običajnem delovnem prebivalstvu. Ribiči morajo spremeniti svoje stališče, češ „saj je bilo vedno
nevarno“, in ga zamenjati s premislekom „kaj lahko storim, da bo varnejše“.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Utopitev zaradi padca čez krov, ko oseba sega čezenj ali ker jo čezenj potegne ribolovno orodje ali odnese velik val.



Utopitev pri vkrcavanju na plovilo.



Preobremenitev ali vleka plovila naprej, ko poskušate osvoboditi opremo, ki se je zagozdila na morskem dnu.



Potopitev plovila, ki je preobremenjeno.



Smrt ali poškodba zaradi strojev ali ribolovnega orodja.



Zdrsi, spotiki in padci.



Poškodbe hrbtenice zaradi ročnega prenašanja bremen.



Poškodbe/bolezni zaradi ravnanja z ulovom.



Okvare sluha zaradi izpostavljenosti močnemu hrupu.

NADZORNI UKREPI


Uporaba primernih osebnih plavajočih pripomočkov pri delu na krovu.



Tečaji usposabljanja iz:
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yy

preživetja v morju,

yy

gašenja požarov,

yy

prve pomoči,

yy

ozaveščenosti o zdravju in varnosti,

yy

ročnega prenašanja bremen.

Spreminjanje odnosa do nevarnosti ribolova, vendar ne s sprejemanjem nevarnosti, temveč s pozitivnim prizadevanjem za boj
proti njej.

2. USPOSABLJANJE

„USPOSABLJANJE, KI SEM SE GA UDELEŽIL, MI JE REŠILO ŽIVLJENJE“
Programi usposabljanja so na voljo v večini držav in zelo je priporočljivo, da ribiči opravijo spodaj navedene
tečaje. Ti tečaji so praktični in vredni udeležbe, saj vas bodo oborožili z znanjem za varno delo in soočanje
z izrednimi razmerami.

TEČAJI

MODUL II • POSADKA

USPOSABLJANJA
ORGANIZIRAJTE OSVEŽITVENA

Preživetje na morju
Ta tečaj je bistven za vsakega ribiča.
Opraviti ga je treba, preden sploh stopite na ladjo, saj je njegova glavna tematika preživetje.
Je praktičen tečaj, ki poteka v vodi (običajno v bazenu), kjer pridobite resnične izkušnje z nošenjem rešilnega jopiča in
s težavami pri vkrcavanju na rešilni splav.
Naučili se boste, kako pravilno obrniti rešilni splav, če se napihne od zgoraj navzdol, in kaj morate storiti, potem ko ste
v rešilnem splavu.
Obravnavata se nevarnosti podhladitve in ohladitvenega šoka, naučite se, kaj morate storiti, če opazite človeka v morju.
Gašenje požarov
Pogasiti morate požar na morju. Vedeti morate, kako to storiti.
Na tem tečaju so pojasnjeni bistveni elementi požara: gorivo, toplota in zrak ter kako jih upoštevati pri gašenju požarov.
Kaj storiti, če odkrijete požar, kako ga izolirati, kakšni so ukrepi pri požarih v strojnici, kako se uporabljajo gasilni aparati in
čemu so namenjene različne vrste aparatov.
Obravnava se preprečevanje požarov in pridobijo praktične izkušnje z učinkovito uporabo gasilnih aparatov za gašenje
različnih požarov.
Prva pomoč
Osnovno usposabljanje, ki vam bo omogočilo, da sprejmete ustrezne ukrepe, ko se oseba poškoduje ali zboli na morju.
Zajema opremo za prvo pomoč, klicanje na pomoč po radijskih frekvencah, bistvena preverjanja pri nezavestnih žrtvah in
izvajanje kardio-pulmonalnega oživljanja (CPR - Cardiopulmonary resuscitation).
Ozaveščanje o zdravju in varnosti
Ta tečaj obravnava incidente na področju ribolova, nepričakovane dogodke in kaj je treba storiti za obvladovanje razmer.
Obvešča o stabilnosti, natovarjanju plovila ter učinku proste površine vode in rib na krovu.
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Seznanja s pomembnostjo alarma, ki opozarja na raven kalužne vode, z vdorom vode in s tem, kako pripraviti oceno
tveganj.

3. POMISLEKI IN USPOSOBLJENOST

MODUL II • POSADKA

T
POSKRBITE ZA VEČJO VARNOS
„NA RIBIŠKI LADJI NI PROSTORA ZA OSEBE, KI NE VEDO, KAJ DELAJO“
Osebe imajo različne sposobnosti in izkušnje, zato je pomembno, da se to upošteva pri delu na plovilu.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Mladi, ki imajo malo izkušenj.



Mladi ali ostarele osebe z omejeno fizično
močjo.



Vsakdo, ki ne pozna dobro plovila ali
ribolovnih metod.



Invalidne osebe.



Jezikovne ovire.



Izčrpanost.

II-1. Delo na ribiških ladjah (Saba Nordstrom © Evropska unija)
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NADZORNI UKREPI


Večina zakonodaj dopušča delo osebam, mlajšim od 18 let, vendar pri ribolovu to ni priporočljivo. Pri mladih je treba opraviti
oceno, da se ugotovi, katere varnostne določbe so nujne zanje.



Podobno je treba pripraviti oceno za vsako osebo z invalidnostjo, da bi opredelili kakršne koli potrebe in omejitve; invalidnosti
so lahko naglušnost, omejena uporaba okončine itd.



Jezikovne ovire morda niso težava pri vsakdanjih ribolovnih dejavnostih, vendar lahko v izrednih razmerah pomenijo življenjsko
nevarnost.



Vaje za primer izrednih dogodkov je treba opraviti, zato da se člani posadke seznanijo s svojimi odgovornostmi.



Skrbite za to, da ima vsakdo na voljo zadosten počitek.



Usposobljenost lahko dosežete na različne načine:
yy

usposabljanje na delovnem mestu pri delu pod nadzorom izkušene in strokovno usposobljene osebe;

yy

izobraževanje v šolah, na univerzah in v združenjih.

3.1

MLADI ČLANI POSADKE

PREVZEMITE ODGOVORNOST ZA VARNOST MLADIH ČLANOV POSADKE
Ribolov je pogosto družinski posel; oče ali mati praviloma uvaja sinove, in včasih hčere, v ribolov.
Sprejemljivo je, da gre mlada oseba med šolskimi počitnicami na „popotovanje“ s svojim očetom (kot
poveljnikom), če so upoštevani vsi nujni varnostni ukrepi. To pomeni nadzor nad mladimi in obveznost, da
nosijo ustrezen osebni plavajoči pripomoček ves čas, ko so na odprtem krovu ali kadar je to nujno. Kljub
temu je treba mladim, kadar delajo na plovilu, nameniti posebno pozornost.

MODUL II • POSADKA

NADZIRAJTE JIH

KLJUČNE TOČKE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI
Zaposlitev mlade osebe zahteva upoštevanje nekaterih dejavnikov. Pomembno je, da preverite nacionalno zakonodajo
o zaposlovanju mladih, kot tudi različna pravila, ki so veljavna v različnih državah.
yy

zagotovite usposabljanje za preživetje na morju, preden se mlada oseba odpravi na plovbo;

yy

pripravite oceno mogočih tveganj za mlado osebo pred odhodom na morsko plovbo. Pri tej oceni je treba
upoštevati morebitno pomanjkanje znanja, izkušenj, telesno moč in psihično trdnost mlade osebe;

yy

poskrbite, da so mladi ustrezno pripravljeni za delo, za katerega pričakujete, da ga bodo opravljali;

yy

zagotovite, da bodo deležni ustreznega usposabljanja in učinkovito nadzorovani;

yy

poskrbite, da imajo mladi na voljo dovolj počitka;

yy

ne dovolite mladim opravljati nalog, ki jih lahko opravljajo samo zelo izkušene osebe.
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Pomembni ukrepi, ki jih morate sprejeti, so:

3.2

JEZIKOVNA IN KULTURNA VPRAŠANJA

MODUL II • POSADKA

STRPNOST
POTRPEŽLJIVOST IN RAZUMEVANJE VSEH UDELEŽENCEV
Delavci migranti so zaposleni kot člani posadke na ribiških plovilih v številnih evropskih državah, saj
upravljavci plovil težko najdejo domačine, ki bi bili pripravljeni opravljati naporno delo v ribolovu.
Zaposlovanje delavcev migrantov na splošno koristi upravljavcem plovil, saj so običajno plačani po fiksnem
pavšalu in ne glede na delež ulova, kot pričakujejo domačini. Migranti, ki so člani posadke, običajno živijo
na plovilu, zaradi česar nimajo stroškov nastanitve. Delavci migranti imajo koristi zaradi prejemanja večje
plače, kot jo lahko pričakujejo v svoji matični državi. Na splošno se člane posadke migrante obravnava kot
delovne, dobre ribiče, težave pa lahko nastanejo v zvezi z jezikovnimi in kulturnimi vprašanji.

SOCIOLOŠKI DEJAVNIKI
Jezikovna vprašanja
Ribolov je pogosto ponavljajoča se rutina spuščanja in dviganja ribolovnega orodja, čiščenja, pripravljanja in natovarjanja
rib. Čeprav migrant zelo slabo pozna nacionalni jezik, lahko učinkovito opravlja delo. Težave nastopijo, če gre kaj narobe,
in zlasti v izrednih razmerah, ko lahko nezmožnost komunikacije ogrozi življenja.
Zelo je pomembno, da so vidno izobešeni plakati/nameščeni znaki, ki prikazujejo postopke ravnanja v izrednih razmerah,
kot je človek v morju, požar ali zapuščanje ladje. Najboljši način za učenje je učenje skozi prakso, zato izvajajte vaje, da
bodo vsi udeleženci vedeli, kaj morajo storiti. Preučite morebitne zaplete, ki se lahko zgodijo pri delu z ribolovnim orodjem.
Svetujte in pokažite delavcem migrantom, kaj je mogoče storiti v primeru nevarnih situacij.
Kulturna vprašanja
Prebivalci vseh držav pogosto domnevajo, da „vsakdo razmišlja tako kot mi“; v resnici pa kulturne razlike lahko pomenijo
različna stališča, kar lahko povzroči nesporazume.
Govorica telesa: v posameznih državah se lahko različno razlaga. Zanikanje, nestrinjanje, „ne“ se večinoma izraža z
obračanjem glave, vendar pa prebivalci nekaterih držav v znak nestrinjanja dvignejo brado. Pogled v oči se zdi pomemben
in v nekaterih kulturah običajen način komunikacije, odvračanje pogleda pa pomeni izmikanje. Nasprotno pa je v nekaterih
latinskoameriških in azijskih državah odvračanje pogleda znak spoštovanja.
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Podobno se pripadniki nekaterih kultur ne želijo rokovati. V pogovorih pričakujejo, da spoštujemo njihov „osebni prostor“
in se ne približajo sogovorniku. Čeprav se druge kulture razlikujejo od naše, je zares pomembno to, da smo spoštljivi do
različnosti in se naučimo sodelovati, da bi dosegli skupne cilje.

II-1. Pozdravi v različnih jezikih

KLJUČNE TOČKE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI



preden osebo zaposlite, ugotovite njeno sposobnost sporazumevanja v nacionalnem jeziku;



preverite njeno usposobljenost in izkušnje. Ali se je oseba udeležila usposabljanja za preživetje na morju? Če se ga ni,
morate poskrbeti, da se udeleži usposabljanja, še preden se odpravi na plovbo;



zagotovite popolno opremljenost z ustrezno opremo za delo na morju in osebno zaščitno opremo (rokavice, varovalne
čevlje itd.). Vsekakor je treba zagotoviti, da ima vsak član posadke na voljo osebne plavajoče pripomočke, ki so primerni
namenu, v dobrem stanju in so prave velikosti;



organizirajte uvodno usposabljanje in nadaljnje vaje na področju varnosti pri delu, zato da razume postopke ravnanja
v izrednih razmerah;



namenite ji dovolj časa, da se seznani z upravljanjem ribolovne opreme; če je mogoče, naj jo v delo uvaja izkušena
oseba, dokler niste prepričani, da ne pomeni nevarnosti zase ali druge;



pripravite oceno njenih zmogljivosti in kakršnega koli tveganja, ki ga bi ga lahko pomenila zase in za druge. Če ta ocena
zahteva ukrepe, kot so nadaljnja usposabljanja, učenje jezika itd., se brez odlašanja dogovorite za tako usposabljanje.

MODUL II • POSADKA

Uspešnost plovila je odvisna od skupinskega dela in vsak novi član posadke se mora vključiti v skupino. Upravljavci plovil,
ki nameravajo zaposliti delavca migranta, morajo upoštevati naslednje točke:

Ribiško plovilo je majhno in izolirano, in reakcije posadke so ključnega pomena, saj so v zelo tesnem stiku.
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Pomembno je, da se vse osebe skušajo medsebojno razumeti in da so strpne druga do druge.

4. OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

MODUL II • POSADKA

REME JE SAMOUMEVNA
UPORABA OSEBNE ZAŠČITNE OP
PRISKRBITE SI PRAVO „POMORSKO OPREMO“ IN USTREZNO VAROVALNO OPREMO
Posadka mora biti opremljena z oblačili, primernimi za razmere, in imeti na voljo osebno zaščitno opremo
(PPE), odvisno od tveganj in delov telesa, ki so jim izpostavljeni.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE
Zaščita pred:


pršenjem morske vode in vode z ribolovnega orodja;



mrazom in vročino.

Zaščita za:


roke, glavo, ušesa, noge in celotno telo.

DEL NADZORNIH UKREPOV
ZAŠČITNA OPREMA, SESTAVNI


Nepremočljiva oblačila so bistvenega pomena, da vas zaščitijo pred vlago, saj tudi v mirnih razmerah teče voda z ribolovnega
orodja.



V zelo hladnih razmerah so idealna plavajoča oblačila za toplotno zaščito, ki uporabnika držijo nad vodo ter ga ščitijo pred
ohladitvenim šokom v hladni vodi in pred podhladitvijo, če po nesreči pade v morje.



Gumijasti škornji so del običajne opreme ribičev in morajo imeti jeklene ojačene konice za zaščito prstov v primeru padcev
predmetov.



Pri delu z ribami in ribolovno opremo morate nositi nepremočljive rokavice. Pri spajanju žic in podobnih dejavnostih nosite
močne usnjene rokavice.



Če obstaja nevarnost udarca v glavo, morate nositi zaščitno čelado.



Če obstaja tveganje poškodb oči, nosite zaščitna očala ali vizir.

GLUŠNIK
VAROVALNI ČEVLJI

ZAŠČITNA ČELADA

ZAŠČITNA OČALA

S tran 5 2

II-2. Osnovna osebna zaščitna oprema

5. OSEBNI PLAVAJOČI PRIPOMOČKI

OSTANITE NA POVRŠJU, DOKLER VAS NE REŠIJO
Glede na podatke MAIB (1992–2006) so na malih ribiških ladjah trije glavni vzroki smrti:
prevrnitev (29 %), človek v morju (28 %) ter vdor vode/potopitev plovila (23 %).
V vseh primerih so ribiči utonili in če bi nosili osebne plavajoče pripomočke, bi rešili številna življenja.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE

MODUL II • POSADKA

GRE ZA VAŠE ŽIVLJENJE!

Obstaja več vzrokov padca v morje:


padec čez krov pri seganju čezenj;



zdrsi ali spotiki in padec čez krov;



zbitje ali padec zaradi napetih žic/vrvi;



padec s krova zaradi ribolovne opreme;



prevrnitev ali potopitev ladje;



valovi odplavijo osebo s plovila.

Brez sredstev, ki omogočajo plovnost, se oseba kmalu podhladi, utrudi in utopi.

NADZORNI UKREPI
V nekaterih državah zakonodaja določa naslednje:


na malih plovilih, krajših od skupne dolžine 15 metrov,
morajo vse osebe nositi osebni plavajoči pripomoček, ko so
na krovu;



ne glede na to, ali tako zahteva vaša nacionalna
zakonodaja, je nošenje primernega osebnega plavajočega
pripomočka najučinkovitejši ukrep, ki ga lahko uvedete za
izboljšanje svoje varnosti;



raziskave so pokazale, da se z nošenjem osebnega
plavajočega pripomočka poveča verjetnost preživetja, če
padete čez krov;



za informacije o izbiri in vzdrževanju osebnih plavajočih
pripomočkov glejte Modul VI.

II-2. Samodejno napihljivi rešilni jopič (Jari Leskinen © Evropska unija)
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Glejte incident v Modulu IV: 3. Človek v morju (utapljanje).

6. HRUP

MODUL II • POSADKA

ZAŠČITITE SI UŠESA
CENITE SVOJ SLUH – UPORABLJAJTE GLUŠNIKE
Hrup je onesnaževalec, ki prizadene fiziološko in psihološko počutje oseb. Redna izpostavljenost jakostim
hrupa, ki presegajo vrednost 80 dB (A), povzroči okvaro sluha.
Zelo dolgo lahko traja, preden postane okvara sluha očitna, včasih šele tedaj, ko se upokojite, vendar je
izguba sluha trajna.
Če morate zakričati, da vas sliši nekdo, ki je od vas oddaljen dva metra, ali če vam v ušesih po opravljenem
delu zvoni, imate na plovilu očitno težave s hrupom.
Močan hrup, kakršen je hrup v strojnici (nad 110 dB (A)), povzroča okvare sluha le nekaj minut po
izpostavljenosti (glejte podatke v nadaljevanju).

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Če ravni hrupa na vašem plovilu presegajo 80 dB(A), so člani posadke ogroženi.



Obdobja izpostavljenosti ravnem hrupa se akumulirajo in lahko dolgoročno povzročijo trajno poškodbo sluha.



Najpogostejše in zelo resne posledice so nepopravljiva izguba sluha ali poškodba zaradi hrupa, ki povzroči tinitus (bolečina ali
zvonjenje v ušesih).



Člani posadke, ki so oglušeli, morda ne razumejo ustnih navodil v celoti.

II-3. Hrupna oprema na plovilih (Seafish, Združeno kraljestvo)
IZPUH
POMOŽNE
ČRPALKE

OHIŠJE
PRIKLJUČNE
GREDI

GLAVNI MENJALNIK
MOTOR

PROPELER

ODRIVNI MOTORJI

TURBINSKI POLNILNIK
GENERATORSKI AGREGATI
HRUP

RADIO (KOMUNIKACIJE)
GLASBA

HIDRAVLIČNE
ČRPALKE

HIDRAVLIČNI SISTEMI
IN CEVI
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Vir: Hrup in ribiška plovila, povzeto po Seafish, 1988.

STROJI IN RIBOLOVNO
ORODJE NA KROVU

Boleče poškodbe sluha
Pok puške

140

Izredna glasnost
Avtomobilska hupa

110

Močna glasnost
Sesalnik
Povprečna glasnost
Budilka

MODUL II • POSADKA

II-4. Kaj je nevarna jakost hrupa?

80
80
Najdaljši čas izpostavljenosti
v 24 urah

50
40

110 dB(A), 1 minuta
105 dB(A), 5 minut
100 dB(A), 15 minut
95 dB(A), 50 minut
90 dB(A), 2 uri
85 dB(A), 8 ur
82 dB(A), 16 ur

Ravni dB(A)
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Zmerna glasnost
Dež
Rahla glasnost
Hladilnik

II-5. Značilne jakosti hrupa na območjih plovila (Seafish)

75–83
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90

75–83
Jedilnica 95
75–83
90 Kabina

75–90
100

100–110
115

Strojnica

Obkrožene številke so najvišje ravni, izmerjene na 17 ribiških plovilih, povzeto po Seafish, 1988.

S tran 5 6

NADZORNI UKREPI


Ocenite razmere na vašem plovilu, in sicer v prostoru za krmiljenje, v bivalnih prostorih in v delovnih prostorih.



Če je jakost hrupa velika (nad 80 dB(A)), preučite enostavne rešitve, kot so obloge, ograde, zamenjava izolacijskih materialov
in glušniki.



V večini strojnic jakost hrupa presega 110 dB(A), zato je bistveno, da uporabljate glušnike.



Upoštevajte morebitne probleme s hrupom že pri načrtovanju plovila, ko so rešitve cenejše.



Izdelovalci ladij, pomorski inšpektorji in dobavitelji opreme vam lahko ponudijo koristne nasvete.



Na območjih plovila, kjer jakost hrupa presega 85 dB(A), morajo biti nameščene oznake.

7. ZAŠČITA PRED SONCEM IN DEHIDRACIJO

PAZITE SE NEVARNOSTI OPEKLIN
Zaradi dela na krovu ste lahko izpostavljeni močnemu ultravijoličnemu (UV) sončnemu sevanju, ki povzroča poškodbe kože,
mehurje na koži, staranje kože in lahko dolgoročno povzroči tudi nastanek kožnega raka. V vročih obdobjih morajo ribiči prav tako
sprejeti posebne ukrepe za preprečevanje dehidracije.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Svetlopolte osebe so najbolj ogrožene.



Svetla pegasta koža, ki ne potemni ali ki
pordeči, preden potemni.



Osebe z velikim številom maternih znamenj.



Osebe z rdečimi ali svetlimi lasmi.



Osebe z očmi svetle barve.



V vročini lahko vsakdo trpi posledice
dehidracije.

MODUL II • POSADKA

KA
PREPREČEVANJE KOŽNEGA RA

II-3. Nezaščitena koža (Goran Kumric © Evropska unija)



Pokrivanje je najboljša zaščita.



Nosite klobuk, s katerim zakrijete obraz in vrat pred soncem.



S sredstvi za zaščito pred soncem se zaščitite, vendar le, če nanesete
zadostno količino in če vsebujejo dovolj močan zaščitni faktor (SPF).



Preglejte kožo na svojem telesu: prvi opozorilni znak je pogosto majhna
krasta, ki ne izgine niti po nekaj tednih.



Bodite pozorni na spremembe ali novo nastala materna znamenja,
predvsem okoli nosu in oči ali po rokah. Posebno pozornost morate
nameniti znamenjem, ki rastejo in spreminjajo videz.



Če opazite navedene spremembe, se posvetujte z zdravnikom.



Vse osebe bi morale v vročih vremenskih razmerah piti zadostne količine
vode, v zelo vročih vremenskih razmerah pa dodatno jemati solne
tablete.

II-4. Zaščiteni pred mrazom, soncem in utopitvijo
(Laurent Markovic © Evropska unija)

S tran 5 7

NADZORNI UKREPI

8. HLADNE VREMENSKE RAZMERE

MODUL II • POSADKA

T
POSKRBITE ZA VEČJO VARNOS
ZELO HLADNE VREMENSKE RAZMERE ZAHTEVAJO DODATNE PREVIDNOSTNE
UKREPE
Delo v zelo hladnih vremenskih razmerah je povezano s posebnimi težavami – nujna je uporaba primernih
oblačil. Ohranjanje toplote je odvisno od zunanje temperature, jakosti vetra, temperature morja in
vlažnosti. Hladne vremenske razmere lahko hitro zmanjšajo vašo zmožnost za delo.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Mokra oblačila.



Stik s hladnimi kovinami.



Hladen veter.



Velika stopnja vlažnosti.



Uživanje alkoholnih pijač.



Nezadostna prehrana.



Ozebline (nos, ušesa, lica, prsti na rokah in nogah).



Podhladitev.

NADZORNI UKREPI


Nosite primerna oblačila s številnimi plastmi – oblačila morajo biti ohlapna in zunanja plast mora biti odporna proti vetru in
vodi.



Najprimernejša so plavajoča oblačila za zaščito proti mrazu.



Nosite pokrivala, kapo z naušniki, ki pokriva kar največ obraza.



Zaščitite roke in noge.



Raje kot rokavice s prsti nosite palčnike – vedno imejte rezervni par, da jih zamenjate, če postanejo vlažni.



Delajte s primerno hitrostjo, da preprečite nepotrebno znojenje.



Poskušajte si vzeti redne odmore v ogrevanem prostoru; tedaj slecite zunanja oblačila.



Pijte veliko toplih napitkov, vendar ne kofeina ali alkohola.



Uporabite zaščitno kremo primerne kakovosti za zaščito obraza.



Poskrbite, da so kovinski ročaji in držala izolirani.

S tran 5 8

OSKRBA POŠKODOVANCA ZARADI MRAZA


Prenesite ga v topel (ne vroč) suh prostor, odstranite mokra in hladna oblačila in ga zavijte v odejo.



Če so njegovi prsti zmrznjeni, jih potopite v mlačno vodo.



Nos, lica in ušesa ovijte s čistimi obvezami.



Ponudite mu tople napitke (nikakor ne vroče).



Mehurjev ne smete predreti, ne masirajte zmrznjenih predelov kože.



Poškodbe mora pregledati zdravnik.



Ne ponujajte mu alkohola.



Med prevozom naj bo ponesrečenec v ležečem položaju.

9. ZDRAVSTVENA VPRAŠANJA

PAZITE NASE, TAKO KOT PAZITE NA LADJO – NE POZABITE NASE!
Ribolov je zahtevno delo in biti morate v dobri kondiciji, da ga lahko opravljate. V vseh letih dela bo terjal
svoj davek in upoštevati morate napor, ki ga zahteva od vas, ter poskrbeti zase.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Čezmerno uživanje neprimernih živil (preveč ocvrte hrane).



Prenajedanje.



Kajenje.



Visok krvni tlak.



Alkohol in droge.

MODUL II • POSADKA

PAZITE NASE

NADZORNI UKREPI
Jejte razumno in poskrbite, da zaužijete veliko zelenjave in sadja.



Redno preverjajte svojo težo in če je treba, zmanjšajte količino
hrane, ki jo pojeste; ne čakajte, da nastanejo težave s prekomerno
telesno težo.



Opustite kajenje, živeli boste dlje, počutili se boste bolje in prihranili
denar!



Redno se udeležujte zdravstvenih pregledov pri svojem zdravniku,
da boste seznanjeni s težavami, kot je povišanje visokega krvnega
tlaka, in zagotovili, da bo vsak morebitni problem zgodaj odkrit,
diagnosticiran in zdravljen.



Le redki ribiči razmišljajo o pitju alkohola na plovilu, vendar bi bilo
morda dobro omejiti tudi količino alkohola, ki ga zaužijete doma.



Ne uživajte mamil!

II-5. Uživajte zdravo prehrano (Hélène Guillut)

S tran 5 9



10.

STRES IN UTRUJENOST

MODUL II • POSADKA

VZEMITE SI REDNE ODMORE
UTRUJENOST POMENI ZDRAVSTVENO TVEGANJE IN TVEGANJE NESREČ
Utrujenost povečuje tveganje poškodb oseb, ki delajo na krovu; utrujenost je glavni vzrok nesreč in napak
pri navigaciji.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE
Utrujenost povzročajo:


časovni pritisk;



čezmeren stres;



preobremenjenost in pomanjkanje osebja;



manj kot šest ur neprekinjenega spanca;



manj kot šest ur kakovostnega spanca zaradi urnika straž in hrupa motorja;



dlje časa trajajoče umsko ali fizično delo, ki traja več dni zapored;



nezadosten čas za odmore med izmenami;



nezadosten počitek.

S tran 6 0
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Zavedajte se posledic izčrpanosti za vas in vaše osebje in poskrbite, da boste dovolj počivali.



Posledice izčrpanosti so lahko precej hujše od izgubljenega časa za ribolov!



Glasba ima zdravilen učinek na izčrpanost.

11.

KOSTNO-MIŠIČNA OBOLENJA

PAZITE NA SVOJ HRBET, VRAT, ROKE, NOGE IN KOLENA
Poškodbe križa so takoj za izgubo sluha v poročilih omenjene kot glavna poklicna bolezen pri ribolovu.
Bolečine v kolenu in vratu, kot tudi težave z nogami in rokami, so prav tako pogoste pri ribolovu.
Posledice so lahko dolgotrajne bolečine, zmanjšana zmožnost za vsakodnevne dejavnosti, zaradi česar se
lahko zgodi, da morajo ribiči opustiti delo.
Številni delovni položaji ali dejavnosti, ki se ponavljajo ves dan in se z leti nakopičijo, lahko prizadenejo
vaše kosti in mišice.

MODUL II • POSADKA

PRISLUHNITE SVOJEMU TELESU

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Ponavljajoče se dviganje in spuščanje
težkih bremen ali upogibanje nazaj pri delu
povzročata bolečine v hrbtu.



Sortiranje ulova v klečečem položaju škoduje
vašim kolenom, nenehno upogibanje hrbta
uničuje vašo hrbtenico.



Ponavljajoče se odstranjevanje rib iz mrež,
s trnkov ali z vrvi z vabami lahko povzroča
bolečine v mišicah ali kitah rok.



Večurno stanje pri krmilu, ki je pritrjeno na
tresoči se pod, lahko povzroči težave s krvnim
obtokom.

II-6. Oprema za dobro ročno prenašanje (Dominique Levieil © Evropska unija)



Ocenite dela in zmanjšajte ročno prenašanje bremen na najnižjo mogočo raven.



Posvetujte se z varnostnim in zdravstvenim strokovnjakom.



Izogibajte se sukanju in obračanju pri dviganju.



Odpravite delovne položaje na kolenih ali z upogibanjem nazaj.
yy

Na plovilu postavite mize za sortiranje rib in odstranjevanje njihovega drobovja.

yy

Če se ne morete izogniti delu v klečečem položaju, uporabljajte ščitnike za kolena (vodoodporne hlače, ki so na kolenih
podložene s peno, so primernejše kot ščitniki za kolena, ki se pritrdijo z elastiko).

yy

Izmenjujte osebje na delovnih položajih, da preprečite pretirano ponavljajoče se gibe.

yy

Prostor za krmiljenje opremite s sedežem za krmarja.

S tran 6 1
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12.

ZDRSI, SPOTIKI, PADCI …

MODUL II • POSADKA

ODPRAVITE NEVARNOSTI
ZDRS ALI PADEC LAHKO ŠKODI VSEM!
Ribiško plovilo je omejen in natrpan prostor. Gre za delovno površino, ki se stalno premika in je pogosto
spolzka.
Pri zagotavljanju varnosti ravnajte proaktivno in se izogibajte tveganjem; ocenite tista, ki se jim ni mogoče
izogniti, poskušajte odpraviti njihove vzroke in dajte prednost netveganemu ali manj tveganemu ravnanju.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Spotik čez oviro.



Zdrs na spolzkem krovu.



Posledice takih spotikov in zdrsov so lahko:
yy

padec z višine,

yy

padec na stroje,

yy

padec čez krov.

Posledica so lahko poškodbe ali celo smrt.

S tran 6 2
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Fizično ločite delovna območja od skladišča z deskami ali drugimi ovirami.



Poskrbite, da na delovnih površinah na krovu ne drsi.



Uporabljajte čevlje z nedrsečimi podplati.



Namestite oprijemala, kjer je to mogoče.



Ne shranjujte mrež in vrvi na delovnem območju.



Ob koncu predelave ulova vsakič sperite krov.



Uredite sistem zbiranja odpadkov: drobovja in drugih ribjih odpadkov na vsaki delovni površini, kjer se odstranjuje drobovje.

13.

RAVNANJE Z ULOVOM

PAZITE NA SVOJ HRBET IN BODITE POZORNI NA NEVARNOSTI
Številni ribiči se soočajo s težavami zaradi neustreznih tehnik dviganja in/ali ker želijo dvigniti pretežko
breme.
Druge težave so delo na območjih z nizkim stropom, delo s stroji, kot so npr. transportni trakovi in dvigala
ali uporaba kemikalij pri obdelavi kozic, in splošna varnost v skladišču rib.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Ponavljajoče se ročno prenašanje bremen.



Dviganje težkih bremen.



Nezadostna mehanizacija.



Neprimerna delovna površina.



Transportni trakovi in dvigala brez ustreznih
varoval ali zaustavitve v sili.



Alergijske reakcije na antioksidante, ki se
uporabljajo za potapljanje kozic.



Nevarnosti v skladišču za ribe.

MODUL II • POSADKA

OLAJŠAJTE SI DELO

II-7. Svoje delo organizirajte tako, da olajšate postopke ravnanja z ulovom
(Saba Nordstrom © Evropska unija)



Vse osebe morajo biti poučene o tehnikah pravilnega ročnega prenašanja bremena.



Po potrebi zagotovite strojno prenašanje bremen, pri tem uporabite transportni trak ali dvigala.



Preglejte območje za ravnanje z ulovom in odstranite vse nepotrebne ovire.



Zagotovite, da poteka odstranjevanje drobovja in sortiranje na primerni delovni višini ter da ima osebje zanesljivo oporo za
hrbet ali ograjo, ki zagotavlja njegovo stabilnost kljub premikanju plovila.



Uporabljajte košare in zaboje, ki niso pretežki, ko so napolnjeni.



Poskrbite, da so transportni trakovi ali dvigala v skladiščih primerno varovani in se oblačila ne zatikajo vanje. Razmislite
o namestitvi varoval za zaustavitev v sili na primernem položaju.



Poskrbite, da se pri uporabi katere koli kemikalije upoštevajo varnostni ukrepi.



Zagotovite, da je skladišče za ribe varno in da je na voljo lestev za varen dostop.



Preverite, da na tleh ni ovir niti manjkajočih rešetk.



Osvetljava mora biti primerna in poskrbljeno mora biti, da se zaboji z ribami ne premikajo.
S tran 6 3
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14.

PREDELAVA ULOVA

MODUL II • POSADKA

DELO NA UDOBNI VIŠINI
ZAŠČITITE ROKE IN SKRBITE ZA SVOJE TELO
Ureznine na rokah so ena izmed najpogostejših vrst poškodb pri ribolovu in jih je treba jemati resno zaradi
velikega tveganja okužb tudi pri manjših ranah.
Tudi stalno ponavljajoči se in dolgotrajni neugodni in težavni delovni položaji med odstranjevanjem
drobovja rib lahko povzročijo hude okvare rok, ramen in kolen.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE

II-8. Nevarno delo brez rokavic (Jaana Mettala © Evropska unija)



Uporaba ostrih nožev brez zaščite rok med
odstranjevanjem drobovja.



Hladno vreme povečuje tveganje ureznin na
rokah in prstih.



Neugodni delovni položaji pri odstranjevanju
drobovja lahko povzročijo vnetje kit komolcev
ali ramen ali bolečine v zapestju.



Odstranjevanje drobovja je treba izvajati
v varnem in udobnem položaju, po možnosti
stoje.



Odstranjevanje drobovja nekaterih vrst rib je
lahko nevarno (ureznine, brizgi tekočin v oči,
alergije).

S tran 6 4
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Uporaba ustrezne zaščite rok (prave rokavice).



Prilagoditev hitrosti dela in redni odmori.



Zagotovite, da so noži ostri in čisti.



Uporabite primerne nože in rokavice, ki vam omogočajo močan prijem in zaščito pred urezninami.



Uredite protizdrsne površine, kjer ribiči stojijo.



Miza za odstranjevanje drobovja mora biti nastavljiva, da ustreza članom posadke različnih višin.



Skušajte se izogibati klečanju pri delu.

II-9. Varno delo z rokavicami (Dominique Levieil © Evropska unija)

15.

KEMIJSKA IN BIOLOŠKA TVEGANJA

UPORABA ČISTIL ZA KALUŽO ALI DRUGIH KEMIKALIJ
PREBERITE ETIKETO. NE ZANAŠAJTE SE NA TO, DA VESTE DOVOLJ,
DA BI BILI VARNI!
Kemikalije se uporabljajo za delovanje in vzdrževanje plovila; številne med njimi so lahko nevarne.
Proizvajalec mora skupaj s proizvodom dostaviti varnostni list. Preveriti morate, ali ste ga prejeli, in ga
pozorno prebrati.
Poleg nevarnosti, ki jih na ladji povzročajo kemikalije, obstajajo tudi biološke nevarnosti, ki jih povzročajo
nekatere ribe in morski organizmi, saj nekatere vrste grizejo, druge pa imajo strupene bodice. Po potrebi
morate nositi rokavice ter si zaščititi obraz.

MODUL II • POSADKA

PAZITE

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Če kemikalij ne uporabljate pravilno, so lahko nevarne:
yy

za oči,

yy

za kožo,

yy

v primeru vdihavanja,

yy

v primeru zaužitja,

yy

za okolje.



Kemikalije lahko proizvajajo toploto, ki lahko povzroči požar.



Ugrizi in bodice morskih živali in rastlin so lahko strupeni.



Zaradi ureznin ali prask, ki jih povzročijo kosti ali plavuti rib, se lahko okužite.

OPOZORILO
KEMIČNA DRAŽILA



Preberite oznake in ugotovite, katere kemikalije so nevarne, sprejmite previdnostne ukrepe in o tem obvestite člane posadke.



Spremljajte priporočila, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zaščitno opremo (rokavice, očala, maske itd).



Nevarne kemikalije skladiščite ločeno.



Označite vso embalažo, ki se razlikuje od originalnega pakiranja.



Nikoli ne mešajte različnih kemikalij.



Opredelite strupene vrste rib, pri ravnanju z njimi pa uporabljajte ustrezne rokavice.



Ob koncu dela v vsaki izmeni se umijte z milom in toplo vodo.

S tran 6 5
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16.

ZDRAVSTVENI PREGLED

MODUL II • POSADKA

OPRAVITE PREGLED!
V NAČRT VZDRŽEVANJA VKLJUČITE TUDI SEBE – VI STE KLJUČNI ELEMENT
Redno obiskujte zdravnika ...
… in to prostovoljno, če pravna obveznost v vaši državi ne obstaja.
Opomba: Delavci imajo pravico do rednih zdravniških pregledov, če to želijo.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Ribištvo je zahteven poklic in vaša fizična sposobnost se lahko poslabša, če je ne spremljate skrbno.



Spremembe teže, krvnega tlaka, telesnih ali duševnih sposobnosti so lahko znak hujših bolezni.



Potrebujete redno spremljanje in svetovanje.

NADZORNI UKREPI
Nacionalni predpisi morda ne zahtevajo rednega zdravniškega pregleda, vendar je kljub temu zelo priporočljivo, da ga opravite,
saj bo zdravnik:


preveril, ali ste dovolj zdravi za opravljanje dela in kljubovanje izrednim razmeram;



zmanjšal tveganja bolezni pri delu na ribolovnem plovilu, kjer ustrezno zdravljenje ni mogoče;



diagnosticiral bolezni v zgodnji fazi, kar pomeni najboljšo možnost učinkovitega zdravljenja.

S tran 6 6

V Konvenciji MOD št. 188 so predlagani obvezni zdravstveni pregledi za ribiče.

17.

OBVESTILO O POŠKODBAH IN BOLEZNIH

Preventiva temelji na izkušnjah in osebe, ki so odgovorne za politike preventive, potrebujejo informacije o:


nesrečah, s podrobnostmi o njihovih okoliščinah,



poklicnih boleznih, povezanih z ribolovnimi dejavnostmi.

ZAKONSKE ZAHTEVE


Obveščanje o poškodbah pri delu, ki povzročijo najmanj enodnevni izostanek z dela, je obvezno v skladu z nacionalnimi
zakonodajami. Delodajalec mora o odsotnosti uradno obvestiti organ za pomorstvo.



Poročanje o poklicnih boleznih je obvezno v večini držav.



Te obveznosti bi morale biti podlaga za namene preventive, zdravstvenega varstva in nadomestila v okviru sistemov
socialne zaščite.

MODUL II • POSADKA

OBVESTITE DRUGE



Ne glede na pravne obveznosti bi bilo treba v statistične namene in zaradi boljše preventive poročati o vsaki poškodbi pri delu
in njenih okoliščinah, čeprav poškodba ni povzročila škode.



O poklicnih boleznih je prav tako priporočljivo obveščati organ za pomorstvo, čeprav to ni obvezno. Vsak zdravnik, ki ugotovi
morebitno poklicno bolezen, bi moral o tem poročati organom za pomorstvo.



Podrobno poznavanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni je podlaga za preventivno ukrepanje.



Obveščanje in podroben opis poškodb ali posledic bolezni je ključni korak za evidentiranje incidenta in za zahtevek za
zakonsko določeno/finančno nadomestilo.
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Modul III • Ribolovne dejavnosti

RIB OLOV Z VLE ČNO MR EŽO

1.

1.1
1.2
1.3

2.

NAS TAV LJA NJE VRŠ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

URE DIT EV IN SIST EM
NAS TAV LJA NJE VRŠ
IZVL EK
ADI ŠČE NJE VAB IN ULOVA
ŠKR IPEC SOŠ ICE, PRA ZNE NJE, SKL
NAJ NOV EJŠ E IZBO LJŠ AVE

3.

MR EŽE/PA RAN GAL I/JI GG ING

4.

MI MR EŽA MI Z GRE DJO
RIB OLOV S STR GAČ AM I IN VLE ČNI

OST
SKL ADI ŠČE NJE OPR EME IN STA BILN
3.1
ALOV
NAS TAV LJA NJE MRE Ž IN PAR ANG
3.2
IZVL EK
3.3
ANG ALIH
ODS TRA NJE VAN JE RIB, VAB E NA PAR
3.4
J IGG ING IN MEH ANI ZIRA NI SIST EMI
3.5	 
4.1
4.2
4.3

5.

NAMESTITE
VAROVALA ZA
ZAUSTAVITEV
V SILI

DELO S ŠIRI LKA MI
IGE
VITL I, VLE ČNE VRV I, VLE ČNE VER
IN DRU GO
DVI GAN JE MRE Ž, BOB NI ZA MRE ŽE

ITVE NI MEH ANI ZEM
STA BILN OST IN VAR NOS TNI SPR OST
VITL I, VLE ČNE VRV I IN KRM ILA
RAV NAN JE Z OPR EMO

ZAP ORN A PLAVAR ICA
5.1
5.2
5.3

POM OŽN I ČOL N
I, VRV I IN DVI ŽNO
VITL I, NAP RAV E ZA VLE KO, ŽER JAV
ŠKR IPČE VJE
PLOVILA IN PRO STO
SHR ANJ EVA NJE ULOVA, STA BILN OST
GIB ANJ E PO PLOVILU
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MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

1. RIBOLOV Z VLEČNO MREŽO

NITVE
TEŽKA OPREMA, VELIKE OBREME
PAZITE!
Upravljanje težkih širilk, vlečnih vrvi s težkim bremeni, zatikanje opreme, spuščanje in dviganje mreže
v razburkanem morju – zaradi vsega tega je lahko ribolov z vlečno mrežo zelo nevaren, zato morate biti
ves čas zelo pazljivi.

DELO S ŠIRILKAMI

ALJO
UMAKNITE SE NA VARNO RAZD
TEŽKE ŠIRILKE, PREMIKANJE IN VZDOLŽNO ZIBANJE PLOVILA: PAZITE NA ROKE
IN DLANI!
Postopek priveza širilke na dvigalo z verigo (dogging up) mora biti dobro premišljen in upravljavec vitla se
mora še pred začetkom upravljanja vitla prepričati, da so se člani posadke oddaljili od širilke.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Dlan ali roka, ujeta med širilko in plovilom.



Dlan ali roka, ujeta ob prehodu verige skozi odprtino.



Širilka zaniha v smeri krova in udari člana posadke.



Vitel začne delovati, še preden se oseba, ki upravlja verigo, umakne.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

1.1

NADZORNI UKREPI
RAVNANJE S ŠIRILKO
Poskrbite za enostaven privez širilke na dvigalo, po potrebi z namestitvijo stopnice. Na višini namestite dodatna oprijemala, zato
da oseba, ki stoji na višini, ne pade čez krov.

PRIVEZ VERIGE
Ne vtikajte dlani in rok v nobeno odprtino, pri pritrjevanju širilke vrzite verigo skozi odprtino.

ŠIRILKA NIHA PROTI KROVU
Ali je mogoče, da je širilka dvignjena previsoko in da zaniha proti krovu in udari člana posadke, ter ali je to mogoče preprečiti
z varnostno ograjo ali pregrado?

LOKACIJA NAPRAV ZA UPRAVLJANJE VITLA
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Upravljavec vitla mora biti na pravem položaju, da pred upravljanjem vitla jasno vidi, da članov posadke, ki delajo s širilkami ali
opravljajo drugo delo, ni na izpostavljenih mestih. Če upravljavec še vedno ne vidi vseh udeleženih oseb, morate vzpostaviti jasen
sistem signalov.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

1.2

VITLI, VLEČNE VRVI, VLEČNE VERIGE

PREPREČITE POŠKODBE
NENADZOROVANI VITLI IN VLEČNE VRVI SAMO ČAKAJO, DA VAM SPODRSNE IN
DA PADETE
Zgolj preprosto varovalo, pregrada ali oprijemala lahko preprečijo vaš padec v premikajoče se vitle ali
vlečne vrvi.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Padec na vrteči se vitel.



Oblačila, ki se zataknejo za natrgane vlečne vrvi in jih povleče v kolesce ali vitel.



Obrabljene komponente lahko razpadejo in tako povzročijo poškodbe ali smrt.



Vlečna točka ali vlečna veriga lahko odpove in povzroči poškodbo ali smrt.



Poškodbe, ki so posledica prenosa vlečne mreže, upravljane z dveh plovil.

NADZORNI UKREPI
NEZAVAROVANI VITLI
Poskrbite, da je vitel ustrezno zavarovan, tako da se oseba, ki pade na vrteči se vitel, ne poškoduje. Preprosto oprijemalo pred
vitlom lahko zadostuje, da se prepreči resna poškodba ali smrt.

PREMIČNE VLEČNE VRVI
Če so nezavarovane, so nevarne, saj se lahko poškodovana žica zatakne v plašč člana posadke in povleče roko ali nogo v kolesce
za vrv. Varovalo ali ovira, ki preprečuje stik s premikajočo se vrvjo, preprečuje tveganje.

OBRABLJENI DELI IN OPREMA


Skrbno vzdržujte vitel, skupaj z varovali za zaustavitev v sili, učinkovitimi krmili, zavorami, sklopkami in vodili na orodju.



Poskrbite, da so valji vitla, krovni škripec, viseči škripec in škobci v dobrem stanju.



Obrabljeni deli in oprema lahko nenadoma odpovejo in povzročijo nesreče.



Opomba: Vsa oprema, ki se uporablja za dviganje, mora biti pregledana in ocenjena kot primerna za varno delovno
obremenitev enkrat letno s strani pristojne osebe.
Glejte Modul V in prilogi.

VLEČNE VERIGE
Vlečna točka, žice in verige za zaustavljanje morajo biti v dobrem stanju; vsi člani posadke morajo poznati nevarnosti prenosa
tovora in biti na varni razdalji.

OHLAPNA VLEČNA VRV
Ne stojte na ohlapni vlečni vrvi na krovu. Če se verižna zapora sname, se lahko ta vrv hitro napne, zaradi česar lahko izgubite
ravnotežje ali celo padete čez krov.
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VLEČNA MREŽA, UPRAVLJANA Z DVEH PLOVIL – PRENOS VLEČNIH VRVI


Poskrbite za to, da je težji konec vrvi oblazinjen, da zmanjšate nevarnost poškodbe, ko vrv vržete posadki na partnerskem
plovilu.



Član posadke, ki vrže kavelj z varovalom, mora biti seznanjen z nevarnostjo, da lahko kavelj sunkovito odskoči nazaj.



Za odpiranje kavlja z varovalom uporabite dolgo palico.

DVIGANJE MREŽ, BOBNI ZA MREŽE IN DRUGO

PREPREČITE POŠKODBE
NE TVEGAJTE PRI VLEKI ULOVA NA KROV
Seganje, da pritrdite dvižno žico za vrečo, in dviganje vreče na krov pomenita tveganje, še posebej pri
dviganju težkih vreč na plovila, s čimer se zmanjša tudi stabilnost plovila.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Ko segate čez krov, lahko padete čezenj.



Udarec nihajoče vreče.



Plovilo se lahko prevrne zaradi dviganja težkega bremena.



Člana posadke lahko potegne boben za mrežo.



Spremembe v strukturi plovila lahko ogrozijo njegovo stabilnost.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

1.3

NADZORNI UKREPI
PRITRJEVANJE KAVLJEV NA DVIŽNO STREME


Poskrbite, da člani posadke niso izpostavljeni tveganju, ko segajo čez ograjo, da bi pritrdili kavelj na dvižno streme. Ali lahko
poskrbite za večjo varnost tega postopka?



Če se morate pri delu sklanjati čez ograjo, nosite varnostni pas.

DVIGANJE VREČE
Zagotovite učinkovito preprečevanje nevarnega nihanja vreče in poskrbite, da upravljavec vitla vidi vse člane posadke, ki so
v stiku z vrečo.

DVIGANJE TEŽKIH BREMEN


Z dviganjem velikih ulovov na krov tvegate izgubo stabilnosti, zlasti če dvigate težko vrečo, ko je plovilo že močno oteženo
z ribami na krovu.



Ribe na krovu morate hraniti v zabojih ali mrežah, da preprečite njihovo premikanje in s tem nagibanje plovila.



Nepričakovano težka bremena v vreči, kot je kamenje ali blato, lahko prekomerno obremenijo nakladalno soho in vrvje, zaradi
česar lahko odpovejo in poškodujejo člane posadke. Plovilo se lahko zaradi dviganja težkega bremena prevrne. Če ste
v dvomu glede teže ulova, razrežite mrežo, da zmanjšate tovor.

BOBEN ZA MREŽO
Oseba pri napravi za upravljanje bobna za mrežo mora videti člane posadke, ki so v stiku z mrežo, da lahko boben takoj zaustavi,
če je treba. Če ni tako, so potrebna dodatna krmila ali varovalo za zaustavitev v sili v bližini bobna za mrežo.

STABILNOST
Če ste opremo, kot sta boben za mrežo in Puratićev vitel, namestili po tem, ko je bilo plovilo dano v uporabo, morate poskrbeti za
ponovni pregled plovila, da ne bi bila ogrožena njegova stabilnost.
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Glejte s tem povezana incidenta v Modulu IV:
8. Udarec nihajoče vreče (poškodba glave) in 9. Potegnjen v boben za mrežo (poškodba roke).
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2. NASTAVLJANJE VRŠ

ALJO
UMAKNITE SE NA VARNO RAZD
POTOPITE SAMO VRŠE, NE TUDI SEBE!
Nastavljanje vrš je postalo zelo priljubljena vrsta ribolova z malimi plovili, vendar tveganje, da se zapletete
v mrežo ali da vas udari vrša, pomeni, da je to zelo nevarna vrsta ribolova za člane posadke.

UREDITEV IN SISTEM

POSKRBITE ZA VARNOST
NAJVARNEJŠA UREDITEV JE OBIČAJNO NAJUČINKOVITEJŠA
Preučite, kako lahko organizirate delo z vršami na svojem plovilu, da lahko posadka dela varno in
učinkovito.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Član posadke se zaplete v vrv, ki ga povleče čez krov.



Udarec z vršo.



Številne vrše se izmaknejo iz niza, kar pomeni tveganje za posadko.



Plovilo je preobremenjeno in se potopi ali prevrne.



Samostojno delo.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

2.1

NADZORNI UKREPI
UREDITEV PLOVILA


Zagotovite, da ureditev plovila omogoča varno in učinkovito delo z vršami in košarami. Bodite pozorni na morebitne štrline, na
katere se lahko vrv ali vrše zataknejo ob spuščanju.



Da bi zmanjšali nevarnost, da se člani posadke zapletejo z vrvjo, preučite, ali je mogoče namestiti oviro, ki bi zadržala vrv proč
od območja, kjer osebje dela z vršami.



Razmislite, ali bi lahko boljša ureditev plovila omogočila nastavljanje vrš s krova prek vrat na krmi ali rampe za spuščanje,
medtem ko se posadka lahko umakne na varno.
Glejte najnovejše dosežke na naslednjih straneh.

ŠTEVILO VRŠ
Je število vrš vsakega niza omejeno na število vrš, s katerimi lahko enostavno in varno delate na razpoložljivem prostoru na krovu
plovila? Ali ne bi bilo bistveno bolj varno, če bi zmanjšali število vrš na niz in dodali več nizov?

ZLAGANJE VRŠ


Poskrbite, da so vrše varno zložene za nastavljanje, tako da ne bodo padle ob večjemu zibanju plovila in se njihovo zaporedje
pri spuščanju ne bo podrlo.



Ali imate jasen sistem označevanja vseh vrš zunaj niza, ki ste jih pustili ob strani za popravilo še pred nastavljanjem?

STABILNOST


Preučite stabilnost svojega plovila, še posebej ko vrše prenašate z enega dela polovila na drugega in bi bilo zelo praktično, če
bi naenkrat prenesli čim večje število vrš.



Zlaganje vrš v višino in obremenitev s precejšnjo težo vrvi na krovu ima resne posledice za stabilnost in nadvodje plovila.



Zelo obremenjeno plovilo se lahko zdi varno v mirnih razmerah, vendar se lahko razmere hitro spremenijo. Če na plovilo
priteče nekaj vode ali pri pospeševanju se lahko ladja prevrne!

SAMOSTOJNA DELA
Glejte poglavje o samostojnem ribolovu v Modulu I: 18. Samostojna dela.
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Razmislite o svoji varnosti, še preden razmislite, s koliko vršami lahko delate.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

2.2

NASTAVLJANJE VRŠ

ALJO
UMAKNITE SE NA VARNO RAZD
NASTAVLJANJE VRŠ JE LAHKO ZELO NEVARNO – POTREBNA JE IZREDNA
PREVIDNOST
Posadka in vrvi morajo biti ločeni. Najbolje je uporabiti sistem samodejnega nastavljanja.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Padec čez krov in utopitev.



Huda poškodba noge zaradi zadrgnitve vrvi.



Udarec z vršo.

NADZORNI UKREPI
AKCIJSKI NAČRT
Imejte jasen akcijski načrt, ki določa, kdo opravlja posamezno nalogo.

IZREDNE RAZMERE PRI NASTAVLJANJU VRŠ


Skupaj s posadko pretehtajte morebitne izredne razmere, do katerih lahko pride, in najboljše ukrepe, ki jih lahko izvedete.



Zagotovite, da vse osebe nosijo osebne plavajoče pripomočke in nož, da se lahko rešijo iz vrvi.

VSE JE PRIPRAVLJENO
Ko spustite bojo z zastavico in mrežo, se prepričajte, da so vsi pripravljeni, še preden spustite sidro.

UMAKNITE SE
Pazite na vrvi za sabo in pri nogah, ko se vrše spuščajo prek ograje.

HITROST NASTAVLJANJA
Bi manjše zmanjšanje hitrosti spuščanja zmanjšalo pritisk na posadko, zaradi česar bi bilo nastavljanje precej varnejše?
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Glejte s tem povezani incident v Modulu IV: 6. Ujet v zanko vrvi pri nastavljanju vrš (poškodba stopala).

IZVLEK

PREPREČITE POŠKODBE
DVIGANJE VRŠ JE PONAVLJAJOČE SE DELO, ZATO ZLAHKA IZGUBITE
KONCENTRACIJO, VAŠA ROKA PA SE LAHKO UJAME V VRV OKOLI NAPRAVE
ZA VLEKO

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Roka ujeta v napravo za vleko; izguba prstov.



Plovilo se zaradi naprave za vleko prevrne.



Naprave za vleko ni mogoče zaustaviti, zaradi česar sidro ali vrša udarita upravljavca.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

2.3

NADZORNI UKREPI
KLINASTI VITEL


Poskrbite, da je škripec v dobrem stanju in da je vrv ovita pod primernim kotom, kar omogoča učinkovit oprijem in zagotavlja,
da vrv ne more nepričakovano povleči in ogroziti posadke.



Vzvod mora biti pravilno nameščen, da vrv izskoči iz škripca.



Upravljanje te naprave brez noža je zelo nevarno, saj se vrv premika in lahko zagrabi roko osebe, ki usmerja vrv iz naprave za
vleko v škripec.

VITEL ZA VLEKO


Pri delu z njim se zahteva veliko pozornosti, saj lahko pride do potega rok upravljavca v napravo.



Bistveno je, da upočasnite delo in usmerjate vsako nosilno vrv okoli bobna, upravljavec pa ne sme nositi ohlapnih oblačil ali
manšet, ki bi se lahko ulovile v vrv okoli bobna.



Tovrstne naprave za vleko bi bilo najbolje nadomestiti z veliko varnejšim klinastim vitlom.

NAPRAVE ZA VLEKO Z VEČ KOLESI
Bodite pazljivi, ko nameščate nosilne vrvi okoli škripca; upravljavci morajo zelo paziti, da se njihova oblačila ne ujamejo v vrv okoli
škripca.

KRMILJENJE NAPRAVE ZA VLEKO


Krmila morajo biti v dobrem stanju in upravljavcu naprave lahko dosegljiva.



Krmila zaščitite, da ne bi naprave nehote pognali v tek ali pa krmila poškodovali z ribiško opremo.



Priporočljivo je namestiti krmila, s katerimi lahko prilagajate hitrost, namesto krmil, s katerimi lahko napravo le ustavite ali
zaženete.

MOČ NAPRAVE ZA VLEKO


Pretirana moč naprave za vleko pri malih plovilih lahko hitro povzroči, da se plovilo prevrne, če se vrše zataknejo na morskem
dnu.



Preverite nastavitve varnostnega ventila hidravlike naprave za vleko in zmanjšajte moč, ki mora biti zadostna za učinkovito
vleko nizov vrš, ne pa tolikšna, da bi ogrozila plovilo.

Morda je vabljivo, da bi lahko pustili napravo za vleko brez nadzora, posebej ko dvigujete dolge vlečne vrvi in bi želeli zapustiti
krmila naprave za vleko, da bi opravili druge naloge. Včasih se član posadke vrne le malo prepozno, da bi preprečil udarec sidra/
bremena v škripec sošice, ko pa doseže krmila, sidro/breme zaniha in ga udari v glavo.

S tran 7 7

NIKOLI NE PUSTITE NAPRAVE ZA VLEKO BREZ NADZORA
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2.4

ŠKRIPEC SOŠICE, PRAZNENJE, SKLADIŠČENJE VAB IN ULOVA

PAZITE NA SVOJ HRBET
VSAK DELOVNI DAN BOSTE DELALI S TONAMI VRŠ, ZATO PAZITE NA SVOJE TELO –
PRAVILNO RAVNAJTE Z VRŠAMI
Ko delate z vršami, se izogibajte sklanjanju, stegovanju in obračanju. Nosite jih vzravnano, držite jih blizu
prsnega koša in skrčite kolena, ko jih polagate na tla.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Poškodbe hrbta in zgornjih okončin zaradi ponavljajočega se ročnega prenašanja.



Plovilo je v nevarnosti, da se prevrne, če se zabojniki lahko napolnijo z vodo ali premikajo.

NADZORNI UKREPI
ŠKRIPEC SOŠICE


Poskrbite, da je v dobrem stanju in nameščen tako, da omogoča, da se vrše vlečejo na krov z najmanjšim mogočim naporom
rok in ne da bi se morali člani posadke pretirano sklanjati, stegovati in dvigati, da bi vrše prenesli čez ograjo.



Učinkovito mora zadrževati vrv, četudi se plovilo močno nagiba. Spričo najnovejših izboljšav so uvedli uporabo širokega valja
z velikim premerom, ki je nameščen na braniku, v pomoč pri izvleku vrš na krov.



Vrše je mogoče povleči na krov brez ročnega dviganja, zaradi česar je izvlek varnejši in učinkovitejši.
Glejte naslednjo stran.

PRAZNJENJE IN NAMEŠČANJE VAB
Ko odstranjujemo ulov in ponovno nastavljamo vabe, morajo biti vrše na primerni delovni višini, tako da je dviganje in sklanjanje
minimalno, ko se vrša premika od škripca sošice/valja do pozicije, kjer je pripravljena za spuščanje.
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SHRANJEVANJE ULOVA NA KROVU


Na malih plovilih so lupinarji pogosto zloženi v zaboje ali posode na krovu. Paziti je treba, da se prepreči premikanje posod
v slabem vremenu in da se ne zamašijo odtočne odprtine.



Na posodah morajo biti nameščeni pokrovi, saj se lahko zaradi razburkanega morja hitro napolnijo z vodo in povzročijo
prevrnitev ladje.

NAJNOVEJŠE IZBOLJŠAVE

POSKRBITE ZA VARNOST
NAJNOVEJŠE IZBOLJŠAVE OMOGOČAJO VEČJO VARNOST
Nedavni dosežek na tem področju je namestitev vrat v krmnem zrcalu, ki omogočajo spustitev vrš
neposredno s krova. Na začetku spuščanja je boja z zastavico pritrjena na sidro, ki se ga spusti čez krmo
z zapahom, ki se upravlja s potezno vrvjo.
Konec niza vrš je pričvrščen na sidro in vsi člani posadke se umaknejo naprej, stran od vrš in vrvi. Potezna
vrv se potegne s sprednje pozicije, zaradi česar se spusti sidro in vrše se razvrstijo v zaporedju skozi vrata
in se spustijo v morje.
Druga izboljšava je vgradnja širokega valja velikega premera na ograjo za vleko vrš na krov brez ročnega
dviganja. Vertikalni valji zadržijo vrvi čez glavni horizontalni valj in vrše se povlečejo neposredno na mizo
za praznjenje in ponovno nastavljanje vab.
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Krmilni ventil
Valj
Miza

Naprava
za vleko

Korito za vabe

Košare, pripravljene
za spuščanje

Vrata
na krmnem zrcalu
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III-1. Načrt 9,8-metrskega plovila z valjem za vrše in vrati na krmnem zrcalu (povzeto po Seafish, Združeno kraljestvo)
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3. MREŽE/PARANGALI/JIGGING

PREPREČITE POŠKODBE
PAZITE, DA SE NE ZAPLETETE V MREŽO ALI ZATAKNETE NA TRNKE!
Lovljenje z mrežami, parangali in opremo za jigging obravnavamo skupaj, saj pomenijo podobna tveganja,
čeprav obstajajo posebna tveganja, ki so povezana z vsako posamezno metodo.

SKLADIŠČENJE OPREME IN STABILNOST

NE PREOBREMENJUJTE PLOVILA
ORODJE, NAMEŠČENO NA KROVU, OGROŽA STABILNOST
Malo plovilo je hitro preobremenjeno, kar povzroči njegovo nestabilnost zaradi težjega zgornjega dela.
Premišljeno ga natovarjajte.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Na krovu shranjeno ribiško orodje lahko preobremeni plovilo in ogrozi njegovo stabilnost.



Orodje, ki je nameščeno na krovu, lahko prekriva odtočne odprtine, kar pomeni, da voda ne more hitro odteči z ladje.
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NADZORNI UKREPI
SKLADIŠČENJE VRVI/PARANGAL


Če se posode ali kadi uporabljajo za shranjevanje mrež/parangalov, poskrbite, da so pritrjene na krov in da se ne premikajo,
če je morje razburkano, in s tem zmanjšajo stabilnost ladje.



Posode in kadi morajo imeti ustrezne drenažne odprtine; nameščeni morajo biti pokrovi, da preprečujejo hitro polnjene posod
z vodo in prevrnitev plovila.

SHRANJEVANJE BOJ Z ZASTAVICO IN SIDER


Poskrbite, da so zloženi na mestih, kjer jih člani posadke zlahka dosežejo brez nevarnosti spotikov in padcev.



Prepričajte se, da ne ovirajo vidljivosti iz prostora za krmiljenje.



Zagotovite, da predmeti na krovu ne zapirajo odtočnih odprtin.



Težke predmete je treba hraniti pod krovom.

S tran 8 1

ODTOČNE ODPRTINE
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NASTAVLJANJE MREŽ IN PARANGALOV

MREŽO
PAZITE, DA SE NE ZATAKNETE V
NASTAVLJANJE MREŽ IN TRNKOV JE LAHKO NEVARNO
Monofilne mreže se zlahka zataknejo za oblačila, ročne ure, prstane in podobno ter vas lahko potegnejo
s krova. Trnki so še posebej nevarni in potrebna je velika mera previdnosti.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Mreža se lahko zatakne v oblačila ali druge predmete in povleče člana posadke s krova.



Član posadke stoji na mreži in se zaplete vanjo, ta pa ga povleče v morje.



Trnek zatakne člana posadke ali mu strga mišico ali se zatakne v kost, lahko ga celo povleče čez krov.

S tran 8 2

NADZORNI UKREPI


Odstranite zapestne ure in nakit ter uporabljajte ustrezne rokavice.



Poskrbite, da na oblačilih ni mest, za katere bi se lahko zataknili deli opreme.



Osebni plavajoči pripomoček: nosite tesno prilegajoče se osebne plavajoče pripomočke brez odvečnih elementov, za katere bi
se lahko zataknili deli opreme. Kroglico na koncu potezne vrvice spodvijte v notranji del oblačila.



Oster nož je zelo dobrodošel za reševanje iz opreme, če pride do tega, da se oseba zaplete v vrvi ali trnke.



Stanje na mreži: spuščanje mrež iz posod je primernejše kot njihovo spuščanje s krova, ker vam tako ni treba stati na mreži.



Jašek za nastavljanje mrež in parangalov omogoča nastavljanje brez zatikanja, saj se mreže dvignejo vertikalno in se ne
vlečejo čez krov.



Ročno nastavljanje: izogibajte se ga pri uporabi parangalov. Veliko varneje je, če trnke z vabami položite na zvite vrvi in
uporabite jašek za nastavljanje ali če spuščate vrvi iz posode s palico za nastavljanje.

IZVLEK

PREPREČITE POŠKODBE
Z UČINKOVITO OPREMO ZA IZVLEK BOSTE USPEŠNEJŠI IN VARNEJŠI
Zagotovite, da so naprave za vleko primerne za vaše delo in v dobrem stanju.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Dlan ali roka, ujeta v napravo za vleko.



Oprema, ki povleče nazaj in poškoduje člane posadke.



Oprema, ki niha po krovu.



Neučinkovito krmiljenje.
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NADZORNI UKREPI
NAPRAVA ZA VLEKO MREŽE
Obstajajo različne vrste naprav za vleko mrež, od enostavnega vrtečega se bobna do zapletenih naprav z več bobni in
transportnih trakov. Pomembno je, da so nameščena varovala za zaščito članov posadke.

NAPRAVA ZA VLEKO PARANGALOV
Običajno se uporablja klinasti vitel ali naprava za vleko z več kolesi. Pri klinastem vitlu je pomembno, da je nameščen vzvod, ki
je v dobrem stanju, sicer se vrv ne bo sprostila s škripca in se lahko zaplete in s tem povleče vrv nazaj, kar lahko pomeni resno
tveganje za posadko.

POTEG VRVI
Pri lovu z mrežami in parangali lahko pride do poškodb posadke, če oprema nenadoma povleče nazaj. Pomembno je, da se
napravo za vleko vzdržuje v dobrem stanju in da se oprema ne povleče nehote nazaj v morje.

VODILA
Če uporabljate vodila ali viseče škripce za vleko mrež ali vrvi na krov, morajo učinkovito držati opremo, čeprav se plovilo sunkovito
nagiba, sicer se lahko oprema premika po krovu z ene strani na drugo, kar ogroža posadko. Če se vodil ne uporablja, mora
naprava za vleko zlahka slediti poti opreme.



Krmila morajo biti v dobrem stanju in zlahka dosegljiva za upravljavca naprave za vleko. Zagotovite, da naprav za krmiljenje
ni mogoče aktivirati nehote in da jih ne more poškodovati oprema.



Priporočljivo je namestiti krmila, s katerimi lahko prilagajate hitrost, namesto krmil, s katerimi lahko napravo le ustavite ali
zaženete.

S tran 8 3

KRMILJENJE NAPRAV ZA VLEKO
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ODSTRANJEVANJE RIB, VABE NA PARANGALIH

IMEJTE REDNE ODMORE
PONAVLJAJOČA SE OPRAVILA SO LAHKO ZELO DOLGOČASNA
Kostno-mišične poškodbe so lahko posledica opravil, ki zahtevajo stalno prijemanje in delo s prsti in
zapestjema.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Kostno-mišične poškodbe zaradi dela z ribami in njihovega odstranjevanja iz mrež.



Poškodbe obraza in oči zaradi letečih trnkov.



Kostno-mišične poškodbe zaradi vab na trnkih.

NADZORNI UKREPI
ODSTRANJEVANJE RIB
Odstranjevanje rib iz mreže ali s trnka je opravilo, ki zahteva spretne prste za prijemanje rib in ravnanje z njimi. Če to ponavljate
tisočkrat vsak dan, tvegate kostno-mišične poškodbe. Priporočljivo je, da imate redne odmore z izmenami posadke med različnimi
opravili.

ODSTRANJEVALNIK RIB
Če obstaja nevarnost poškodb oči ali obraza zaradi letečih trnkov,
ki se lahko zataknejo v valj za odstranjevanje in nato sunkovito
izskočijo, morate nositi zaščitni vizir.

PARANGALI Z VABAMI

S tran 8 4

Zaradi intenzivnega dela s prsti in zapestjem obstaja tveganje
kostno-mišičnih poškodb. Priporočljivi so pogosti kratki odmori, delo
v udobnem položaju s čim manj sklanjanja; redno potopite roke
v toplo vodo, da ostanejo tople. Temeljito si jih umivajte, da se
zaščitite pred okužbami, ki se prenašajo prek vab.

III-1. Ravnanje z ribami (Dimitrios Damalas © Evropska unija)

JIGGING IN MEHANIZIRANI SISTEMI

PREPREČITE POŠKODBE
STROJI SO LAHKO NEVARNI – BODITE PAZLJIVI PRI NAPRAVAH S TRNKI

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Poškodbe zaradi trnkov.



Kostno-mišične poškodbe.



Poškodbe s stroji.
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NADZORNI UKREPI
OPREMA ZA JIGGING


Preverite, da so koluti za jigging ali vlečni koluti za ribolov na skuše nameščeni na višini, ki omogoča članom posadke, da z
njimi delajo udobno in varno.



Vabe in trnki, ki prehajajo krov ali čez robnico, pomenijo očitno nevarnost za člane posadke.



Kjer bi bila smiselna varovala ali pregrade, jih morate namestiti.



Pri električno vodeni opremi za jigging morajo biti krmila za zaustavljanje lahko dostopna osebam, ki jo upravljajo.

MEHANIZIRANI/ELEKTRONSKI SISTEMI


Mehanizirani elektronski sistem za jigging lahko uporabljajo samo osebe, ki so opravile usposabljanje za varno uporabo
takšne opreme.



Varovala morajo biti nameščena, ko se jih uporablja, oprema pa ne sme biti priključena na vir energije, ko jo čistite ali
vzdržujete.



To je lahko preprost sistem z uporabo enostavnega stroja za metanje vab ali popolnoma mehaniziran sistem, ki nastavlja
vabe na trnke z natančnim strojem za nastavljanje vab, izvleče in odstrani ribe, čisti trnke in jih namesti za naslednje
nastavljanje vab.



Pri preprostem in tudi kompleksnem načinu je bistvenega pomena, da je osebje popolnoma usposobljeno za delo z orodjem
in njegovo čiščenje ter seznanjeno z morebitnimi nevarnostmi.

S tran 8 5

MEHANIZIRANI LOV S PARANGALI
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4. RIBOLOV S STRGAČAMI IN VLEČNIMI MREŽAMI Z GREDJO

OHRANITE STABILNOST
ZELO PAZITE, DA OHRANITE RAVNOTEŽJE IN STABILNOST
Lov s strgačo in lov z vlečnimi mrežami z gredjo sta tukaj obravnavana skupaj, saj se pri obeh uporablja
soha za dviganje ulova na krov in vlečenje težke ribiške opreme na vsaki strani plovila (izjema je ribolov, pri
katerem se uporabljajo strgače ali vlečne mreže z gredjo s krmnega mostu).
Glavni problem pri tej vrsti ribolova je stabilnost ladje. Masa ribolovnega orodja je bistvenega pomena in
paziti je treba, da je plovilo enakomerno uravnoteženo.
Problemi nastanejo, kadar so strgače ali mreže pretežke zaradi kamenja ali se orodje zatakne na morskem
dnu. Bistvenega pomena je, da se izognete prevelikim bremenom, ki so neenakomerno razporejena po
plovilu.
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III-2. Plovilo s strgačo (Sara Monteiro © Evropska unija)

STABILNOST IN VARNOSTNI SPROSTITVENI MEHANIZEM

OHRANITE STABILNOST
PREVERITE STABILNOST IN VARNOSTNE SPROSTITVENE MEHANIZME
Stabilnost mora preveriti kvalificiran navtični arhitekt, ko se plovilo prvič opremi za lov s strgačo ali
z vlečnimi mrežami z gredjo.
Če stabilnost ni zadostna, se lahko plovilo prevrne.

NADZORNI UKREPI
STABILNOST

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI
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Ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo ali strgačo vključuje dviganje težke opreme s sohami, kar povzroča velike sile prevračanja na
plovilu. Bistveno je, da se ustrezno preverja stabilnost, če je plovilo opremljeno za te ribolovne metode. Vse osebe, ki imajo nadzor
nad plovilom, se morajo zavedati nevarnosti neenakomerne obremenitve in zmanjšane obremenitve, ko delajo z ribolovnim
orodjem.

VARNOSTNI SPROSTITVENI MEHANIZMI
Da bi zmanjšati nevarnost v situaciji, ko se oprema zatakne na morskem dnu, mora biti soha opremljena z varnostnim
sprostitvenim mehanizmom za prenos obremenitve s konca sohe na stran plovila. Običajno take naprave sprostijo soho z vlečnim
škripcem po žici na branik, in s tem je potencialni vzvod za prevrnitev bistveno zmanjšan.



Ko skušate osvoboditi okvarjeno opremo, zagotovite, da so vse osebe seznanjene z nevarnostjo neenakomerne obremenitve,
ki lahko povzroči prevrnitev plovila.



Nositi je treba rešilne jopiče, lopute in vrata morajo biti zaprta, o nevarnosti je treba obvestiti obalno stražo.
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OKVARJENA OPREMA, ZATAKNJENA NA MORSKEM DNU
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VITLI, VLEČNE VRVI IN KRMILA

PRITRDITE VAROVALA
POSKRBITE ZA VARNOST
Pritrdite varovala ali prepreke, nadomestite obrabljene komponente in poskrbite, da upravljavec vitla lahko
vidi, kaj se dogaja.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Član posadke, ki je padel na vrteči se vitel ali ga je potegnila vlečna vrv, roka ali noga pa je ujeta v kolescu.



Obrabljeni deli odpovejo, kar lahko povzroči poškodbe ali smrt.



Vitel se vključi, še preden se posadka umakne, kar lahko povzroči poškodbe ali smrt.

NADZORNI UKREPI
NENADZOROVANI VITEL/PREMIČNE VLEČNE VRVI


Zagotovite, da je vitel ustrezno nadzorovan tako, da je oseba, ki bi lahko padla v premikajoči se vitel, varna. Preprosto
oprijemalo pred vitlom bi lahko zadostovalo, da se prepreči resna poškodba ali smrt.



Premične vlečne vrvi so nevarne, če se jih ne nadzoruje, poškodovana žica se lahko zatakne v jopič osebe in zagrabi roko ali
nogo ter jo povleče v kolesce.



Tveganje odpravite z varovalom ali prepreko, ki preprečuje stik s premikajočimi se vrvmi.

OBRABLJENI DELI IN OPREMA
Vitel vzdržujte v dobrem stanju z učinkovitimi varovali za zaustavitev v sili, krmili, zavorami, sklopkami in vodili na orodju.
Zagotovite, da so valji vitla, škripci, sohe, napone, viseči škripci, škobci in vlečne vrvi v dobrem stanju. Obrabljeni deli in oprema
lahko nenadoma odpovejo in povzročijo nesrečo.
Opomba: Vsa oprema, ki se uporablja za dviganje, mora biti pregledana in ocenjena kot primerna za varno delovno
obremenitev enkrat letno s strani pristojne osebe (glejte Modul VI). Oznake morajo biti dobro vidne in prikazovati
smer gibanja.
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MESTO KRMIL ZA UPRAVLJANJE VITLA


Upravljavec vitla mora s svojega mesta jasno videti člane posadke, ki delajo z vlečnimi mrežami z gredjo in strgačo ali
opravljajo druga dela, in preveriti, ali so dovolj oddaljeni, preden aktivira vitel. Če upravljavec ne vidi vseh udeleženih oseb, je
treba vzpostaviti jasen sistem signalov.



Krmila za upravljanje vitla morajo biti zavarovana pred nehotenim zagonom naprav ter pred vrvmi/mrežami ali oblačili, ki bi
se lahko zataknila nanje.

RAVNANJE Z OPREMO

ALJO
UMAKNITE SE NA VARNO RAZD
NADZIRAJTE TEŽKO OPREMO IN NE SEGAJTE PREDALEČ
Težka oprema mora biti zaradi varnosti posadke ves čas pod nadzorom. Poskrbite za svojo varnost, ko
segate čez krov.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Član posadke močno poškodovan zaradi
nihanja ali drsenja težkega orodja.



Padec čez krov, ko segate čez krov.



Udarec nihajoče vreče ali nihajoče strgače.



Zaradi težkega bremena se lahko ladja
prevrne.
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III-3. Ravnanje z opremo (Laurent Markovic © Evropska unija)

NADZORNI UKREPI
OMEJITEV PREMIKANJA


Zagotovite učinkovit način omejitve premikanja gredi/strgače, da preprečite zibanje, nagibanje in drsenje težke opreme po
krovu in poškodbe članov posadke.



Zagotovite, da se orodje ne premika, da člani posadke lahko opravijo popravila brez nevarnosti poškodbe.

PRITRJEVANJE KAVLJEV NA DVIŽNO STREME


Poskrbite, da člani posadke niso izpostavljeni tveganju, ko segajo čez ograjo, da bi zataknili kavelj v opremo za dviganje. Ali
lahko s spremembami izboljšate varnost tega postopka?



Če se ni mogoče izogniti sklanjanju čez ograjo, morate nositi varnostni pas.

DVIGANJE VREČE/STRGAČE


Poskrbite, da se ob dviganju vreč/strgač, preden jih izpraznite, učinkovito prepreči njihovo nihanje in ogrožanje posadke.

ČEZMERNE OBREMENITVE


Boste ugotovili, da vlečne mreže in strgače vsebujejo prevelika bremena (blato ali kamenje, itd.)? Težka bremena lahko
povzročijo padce nakladalnih soh in s tem poškodbe članov posadke. Poskus dviganja velikega bremena na krov lahko privede
do izgube stabilnosti in nevarnosti prevrnitve.



Bodite skrajno previdni in člane posadke opozorite, naj se pri dviganju težkega tovora umaknejo.
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Glejte s tem povezani incident v Modulu IV: 11. Seganje predaleč pri praznjenju strgače (padec s krova).
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5. ZAPORNA PLAVARICA

POMISLITE NA VARNOST
VELIKE MREŽE, VELIK ULOV, VELIKO TVEGANJE
Uporaba zaporne plavarice za lov pelagičnih vrst pomeni tveganje, da količina rib v mreži ogrozi plovilo.
Delo z veliko mrežo z velikimi količinami rib v njej in izvlek bremena pomeni resnično tveganje za člane
posadke.
Glejte incident v Modulu IV: 4. Ulov za večji dobiček (prevrnitev).
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III-4. Plovilo z zaporno plavarico (Sara Monteiro © Evropska unija)

POMOŽNI ČOLN

BODITE PAZLJIVI
DEJAVNOSTI, POVEZANE S POMOŽNIM ČOLNOM, SO NEVARNE
Spuščanje in vlečenje pomožnega čolna je lahko nevarno za vse udeležence in posadka na čolnu je
izpostavljena nevarnosti pri prehodu na čoln in z njega. Poleg tega je razburkano morje očitno nevarno za
tako majhna plovila.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Trganje žic in vrvi ali zatikanje v škripcih pri spuščanju in dviganju pomožnega čolna s plovila ali nanj, kar lahko privede do
poškodb članov posadke.



Padci čez krov pri prehodu na pomožni čoln ali z njega.



Prevrnitev pomožnega plovila zaradi razmer na morju.
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5.1



Plovila morajo biti ustrezno opremljena za varno spuščanje in dviganje pomožnega čolna. Vitle, dvigala in vse žice, vrvi,
kolesca in škripce itd. morate vzdrževati v dobrem stanju.



Da bi omogočili varno vkrcanje na pomožni čoln in izkrcanje z njega, namestite primerno platformo ali lestev, da članom
posadke omogočite varno stopanje s čolna ali nanj.



Ročno oprijemalo ali oporno držalo na ustrezni višini na pomožnem čolnu, ki omogoča oprijem, omogoča, da oseba na čolnu
ponovno ujame ravnotežje.



Ko se oseba vkrcava na pomožni čoln ali izkrcava z njega, naj jo člani posadke v prostoru za krmiljenje pozorno opazujejo, pa
tudi osebe, ki so ob pomožnem čolnu, da lahko takoj ukrepajo, če oseba slučajno pade.



Vse osebe, ki delajo na krovu plovila, morajo nositi osebne plavajoče pripomočke, še zlasti osebe, ki se ukvarjajo s pomožnim
čolnom.



Vzdržujte radijsko komunikacijo med plovilom in pomožnim čolnom.



Pomožni čoln mora imeti plovne dele, tako da se v primeru, da ga zalije voda, ne potopi.

III-5. Plovilo z zaporno plavarico s pomožnim čolnom (Jean-Noël Druon © Evropska unija)
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NADZORNI UKREPI
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VITLI, NAPRAVE ZA VLEKO, ŽERJAVI, VRVI IN DVIŽNO ŠKRIPČEVJE

BODITE ZELO PAZLJIVI
IZVLEK IN DVIGANJE
Delo z vitli, napravami za vleko, žerjavi itd. praviloma povzroča hude nesreče pri delu. Pri delu z zaporno
plavarico količina rib, tako pri zajemanju iz mreže kot pri iztovarjanju, povečuje verjetnost takih nesreč.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Pod obremenitvijo se vrvi se lahko strgajo, dvižno škripčevje pa zlomi, zaradi česar lahko udarijo nazaj ter poškodujejo člane
posadke.



Vrvi, ki se strgajo, ko se navitek premika proti vitlu in zatakne vanj ali v napravo za vleko.



Oblačila ali okončine, ki jih povleče v škripce, naprave za vleko ali valje.



Tovor, ki pade ob dviganju, ki ubije ali rani člane posadke.

NADZORNI UKREPI
VZDRŽEVANJE


Vso opremo in vrvi je treba redno pregledovati in vzdrževati v dobrem stanju.



Vrvi, ki so že zelo obrabljene, morate zamenjati.



Vrvi, ki so izpostavljene sončni svetlobi, morate redno pregledovati in nadomestiti, če je to potrebno.



Zagotovite, da je vsa oprema za dviganje bremena primerna za breme, ki se ga z njo dviga (glejte besedilo pod naslovom
Delovna oprema v Modulu VI).

PRIPOROČILA ZA PLOVILO


Namestite ročne ograje ali pregrade, kjer je to primerno, da preprečite padce oseb na premikajoče se vrvi/žice ali opremo.



Namestite napravo za vleko za samostojno napenjanje zaporne vrvi, da preprečite, da bi se član posadke ujel v napravo za
vleko.



Dviganje sušečih se valjev stran od branika zmanjša tveganje za člane posadke.



Namestite interfon med krmarnico in kritičnimi področji na krovu za dobro, jasno komunikacijo.



Krmila za zaustavitev v sili na krovu za stroje na krovu.



Krmila za zaustavitev v sili za stroje na krovu v strojnici.



Namestite krmila, ki omogočajo nemoten nadzor hitrosti in ne samo zaustavitve/zagona.
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PRIPOROČILA ZA POSADKO


Pri delu na krovu nosite osebne plavajoče pripomočke.



Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo: nepremočljive jopiče, rokavice, škornje in čelado.



Ne nosite nakita, verižic, uhanov, ročnih ur itd., ki se lahko zataknejo v mreže.



Umaknite se z območij, kjer poteka delo, če pri njem ne sodelujete neposredno.



Ne stojte pod visečim tovorom.



Ne zastirajte pogleda upravljavca na vitel ali žerjav.



Bodite pozorni na dogajanje, saj je odvrnitev pozornosti lahko usodna.



Preverite, ali razumete vse ročne signale, ki se uporabljajo.

SHRANJEVANJE ULOVA, STABILNOST PLOVILA IN PROSTO GIBANJE PO PLOVILU

NE PREOBREMENJUJTE PLOVILA
PREVERITE STABILNOST IN ODTOČNE ODPRTINE
Ulovite lahko velike količine rib in tovor lahko zasede ves razpoložljivi prostor na plovilu. Bistveno je, da se
upoštevata stabilnost plovila in varnost osebja, ki se mora gibati po plovilu, kar je znatno oteženo zaradi
velike količine zabojnikov z ribami.

NEVARNOSTI IN POSLEDICE


Preobremenitev, nadvodje plovila je zmanjšano in
plovilo se prevrne.



Učinek proste površine rib na krovu; prevrnitev
plovila.



Zabojniki niso pravilno nameščeni in zavarovani;
prevrnitev plovila.



Prosto gibanje članov posadke je omejeno; zdrsi,
spotiki in padci.



Člani posadke, ki stojijo na pokrovih zabojnikov, niso
več zaščiteni z branikom.



Razsvetljava ni zadostna za vsa območja krova.

MODUL III • RIBOLOVNE DEJAVNOSTI

5.3

III-6. Veliko rib, a kakšna je stabilnost? (Sara Monteiro © Evropska unija)



Poveljniki morajo biti seznanjeni z nosilnostjo plovila, upoštevajoč stabilnost plovila, in plovila ne smejo preobremeniti. Če ne
obstajajo evidence o varnem obratovanju v preteklosti, poskrbite za ponovno oceno stabilnosti.



Če razmišljate o dodatni nosilnosti ali novi metodi shranjevanja, kot so zabojniki, je treba izvesti oceno stabilnosti, da
preverite, ali je plovilo stabilno.



Pregrade na krovu morajo imeti razdelke, da preprečite „učinek proste površine“ rib. Prav tako morajo biti nameščene pregrade.



Zabojniki morajo biti varno nameščeni tako, da se preprečuje drsenje in da se ladja ne prevrne.



Zagotoviti je treba varne prehode, da ima posadka varen dostop do glavnih delov plovila.



Če posadka stoji nad višino ograje, morate
priskrbeti varnostno vrv.



Osvetlitev mora biti zadostna na vseh delih plovila.

III-7. Ribe, skladiščene v posodah (Themistoklis Papaioannou © Evropska unija)
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NADZORNI UKREPI

Modul IV • Resnični dogodki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAV DA
DO BRO POZ NAVANJ E VAS LAH KO
NAS EDE NJE
–
E
VAS
S PRE TIR ANI M ZAU PAN JEM
V PLOVIL A S STR GAČ O
NAD OM EST NI DEL I – PRE VRN ITE
ČLOVEK V MO RJU – UTA PLJ ANJ E

ITE V
ULOV ZA VEČ JI DO BIČ EK – PRE VRN
PRE MA LO SPA NJA – NAS EDE NJE
LJA NJU VRŠ – POŠ KOD BA
UJE T V ZAN KO VRV I PRI NAS TAV
STO PAL A

A – VDO R VO DE,
MOTOR, OSR ČJE VAŠ EGA PLOVIL
PRE VRN ITE V IN SM RT
KOD BA GLAVE
UD ARE C NIH AJO ČE VRE ČE – POŠ
– POŠ KOD BA ROK E
POT EGN JEN V BO BEN ZA MR EŽO

EDE NJE
NE POZ ABI TE NA GO RIVO – NAS
ZNJ ENJ U STR GAČ E – PAD EC
11. SEG ANJ E PRE DAL EČ PRI PRA
S KROVA
– VDO R VO DE, PRE VRN ITE V
12. PRE VER JAN JE STA BIL NO STI
IN SM RT
AR V STR OJN ICI
13. ELE KTR IČN I SIS TEM – POŽ
PRE VID NI
14. RIB ARI TE SAM I? – BO DIT E

10.

NE
UČITE SE
IZ SLABIH
IZKUŠENJ

E POŠ KOD BE
14.1 UJE T POD VITLOM – TEL ESN
14.2 POG REŠ ANI POV ELJ NIK

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

1. DOBRO POZNAVANJE VAS LAHKO NAVDA
S PRETIRANIM ZAUPANJEM VASE – NASEDENJE

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
UPORABLJAJTE NAČRTOVANJE PREHODOV
Človeške napake so vzrok številnih nesreč, še posebej v pomorstvu. Veter in plimovanje lahko vplivata na
plovilo, zato uporabite vsa razpoložljiva sredstva, da preverite, ali ste tam, kjer mislite, da ste!

INCIDENT IN POSLEDICE
Posadka 11-metrske ladje z vlečnimi mrežami je plula po Črnem morju, ki sega približno 15 kilometrov od obale. Plovilo je
že več let upravljal isti poveljnik, prav tako je izpolnjevalo vse zakonske zahteve.
Močno plimovanje, a običajna plovba: nekega večera je plovilo plulo ob 22.00 z osmimi člani posadke na krovu. Plima
je naraščala s hitrostjo približno pet vozlov in vidljivost je bila zmanjšana. Po štirih urah ribarjenja se je plovilo obrnilo, da bi
se vrnilo v pristanišče; vidljivost se je izboljšala, vendar je bilo plimovanje še vedno močno. Celotna posadka je bila v kabini,
poveljnik pa v prostoru za krmiljenje.
Znane okoliščine: plovilo ni bilo daleč od pristanišča in po eni uri je poveljnik zagledal svetilnik pristanišča. Ker je zelo
dobro poznal območje, je izključil ultrazvočni globinomer in nadaljeval plovbo v smeri pristanišča. Kljub temu pa je precej
blizu pristanišča plovilo nasedlo.
Hitro je bil sprožen poziv Mayday in lokalna obalna straža je vse osebe rešila na varno. Kljub temu pa so bili stroški
reševanja, popravila plovila in izgubljenega ribolovnega časa veliki.

NEVARNOSTI

PREPREČEVANJE

Samozaverovanost poveljnika.

Načrtovanje plovbe.

Izklopljeni instrumenti.
Močna plima.
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Pri načrtovanju plovbe uporabljajte vso razpoložljivo opremo za spremljanje svojega položaja.



Izkušnje in elektronski pripomočki lahko skupaj delujejo dobro, a popolno zanašanje na zgolj enega od obeh elementov
lahko povzroči nesrečo.

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
RAZIŠČITE VSE MOGOČE PROBLEME!
Ko predelujete plovilo, dobro razmislite o morebitnih situacijah, in opravite oceno tveganj za ribolovne
dejavnosti, da boste pripravljeni na vse težave, ki lahko nastanejo. Celo v mirnih razmerah je lahko
posledica zatika v oviro na morskem dnu prevrnitev plovila.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

2. NADOMESTNI DELI – PREVRNITEV PLOVILA S STRGAČO

INCIDENT IN POSLEDICE
Plovilo z vlečno mrežo na krmi/strgačo za pokrovače s skupno dolžino manj kot 12 metrov je bilo v družinski lasti že 20 let
in je bilo dobro vodeno in dobičkonosno.
Previdnost: lastnik je bil dobro ozaveščen o varnosti in je vztrajal, da so bili napihljivi rešilni jopiči zlahka dostopni
v prostoru za krmiljenje ter da je celotna posadka opravila tečaj iz varnosti. Rešilni splav za štiri osebe s hidrostatičnim
sprožilom je bil nameščen na plovilo, kot tudi varnostni sistem za sporočanje položaja, ki je vsako uro oddajal podatke
o položaju in smeri plovila. V sistem sporočanja lokacije so bili vključeni štirje osebni alarmi, ki so jih nosili člani posadke.
Ti bi poslali opozorilo, če bi član posadke padel čez krov.
Uvedene spremembe: plovilo je opremljeno za lov z vlečnimi mrežami in strgačo in ko je bilo zadnjič predelano v plovilo
za ribolov s strgačo, so bili glavni škripci za vlečne vrvi zamenjani s škripci z ožjimi žlebovi.
Mirne razmere: plovilo je okoli devet ur porabilo za plovbo do ribolovnih območji in lovilo v mirnih razmerah z zelo malo
valovi. Plimovanje je imelo hitrost dveh vozlov, vendar je doseglo tudi štiri vozle. Poveljnik plovila je že večkrat ribaril na
tem območju in ribolov je bil dober. Strgače so ob 16.30 zadele ob dno in plovilo se je upočasnilo. Vrtljaji motorja so se
pospešili, a kmalu so se strgače začele zatikati. Vsakokrat je poveljnik plovila manevriral plovilo tako, da je rešil strgače.
Zatik v oviro: ob 16.35 se je leva strgača zataknila, kljun plovila se je obrnil v smeri levega boka in se nagnil za 20 ° na
levi bok. Poveljnik je izbral nevtralno smer, vendar se je nagib povečal zaradi vpliva močne plime in kljun se je še vedno
obračal k levemu boku. Leva soha se je že potopila v vodo, desna pa se je postopoma dvigala sorazmerno z nagibom.
V hitro spreminjajočih se razmerah poveljnik ni pomislil na uporabo mehanizma za hitro sprostitev, ki bi obe sohi odvrgel
ob stran plovila in tako zmanjšal nagib.
Stanje se slabša: ob 16.38 se je vlečna vrv desnega boka zapletla okoli opore, ki je podpirala ročico za raztovor in ročica
se je zato naglo obrnila k levemu boku. Sočasno je sedem vreč pokrovač zdrselo k loputi na levi bok. Poveljnik je uvidel,
kako resno je stanje, in poskušal spustiti obe vlečni vrvi iz bobnov vitlov. Vlečna vrv, ki je povezovala škobce, pa ni mogla
skozi nedavno zamenjani škripec. Prižgal je baklo za rezanje s plinom, da bi vlečno vrv prerezal, vendar se je nagib povečal
prek 45°, kar je povzročilo hitro preplavljanje zalog mrež skozi odprto loputo.
Posadka je skočila v vodo, poveljnik pa se je prebil v prostor za krmiljenje, da bi poslal sporočilo „Mayday“. Ročna UKV
radijska naprava mu je padla v vodo, še preden je lahko poslal sporočilo, in ni mogel doseči gumba DSC. Uspelo mu je
doseči ročno UKV radijsko napravo, a mu je padla iz rok, še preden je poslal poziv „Mayday“. Ker mu ni preostala nobena
druga možnost, je tudi sam skočil v vodo in se pridružil posadki.
Brez rešilnih jopičev: noben član posadke ni nosil rešilnega jopiča ali osebnih plavajočih pripomočkov, ker ni bilo časa,
da bi jih vzeli iz prostora za krmiljenje, kjer so bili shranjeni. Po približno petih minutah v vodi se je rešilni splav napihnil in
zaplul na odprto morje. Članom posadke je uspelo doseči rešilni splav in se povzpeti nanj. To je trajalo približno 20–25
minut, nato so začeli preverjati opremo in trdnost rešilnega splava, kot so se naučili na tečaju za preživetje na morju.
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Rešeni s signalom: ker je bilo plovilo potopljeno, samodejni javljalnik lokacije ni poslal sporočila, ki ga pošilja vsako uro.
Ta informacija je bila posredovana obalni straži, ki je obvestila lokalni rešilni čoln, ki je bil po naključju na urjenju na tem
območju. Ob 17.57 so vse člane posadke rešili, vsi so bili nepoškodovani.

NEVARNOSTI
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MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

Neprimerna zamenjava (vlečni škripec
z ožjim žlebom).

PREPREČEVANJE
Plovilo, ki je opremljeno z radijsko napravo za
samodejni klic v sili in reševalno opremo.
Pravočasen odziv reševalnih služb.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Ta incident kaže, kako lahko zatik strgač vodi do prevrnitve in potopitve tudi v mirnih razmerah.



Vedno skrbno preučite morebitne posledice vsakršnih sprememb na ribolovni opremi.



Izvedite oceno tveganja pri ribolovu in opredelite morebitne nevarnosti in kako boste ukrepali.



Vedno razmislite o zgodnji uporabi „sistemov za hitro sprostitev“, saj z njihovo uporabo lahko znatno zmanjšate breme,
ki je bilo vzrok za prevrnitev.



Pri delu na krovu je treba nositi osebne plavajoče pripomočke, saj v izrednih razmerah ni časa, da bi šli ponje v prostor
za krmiljenje.



Rešilni splav s samosprožilnim izpustom je omogočil posadki, da je preživela in so jo lahko rešili.



Radijska naprava za samodejni klic v sili ali, kot v tem primeru, sistem sporočanja lokacije, je bistvenega pomena za
opozarjanje reševalnih služb.



Preprečite vdor vode skozi odprte lopute – te naj ostanejo zaprte na morju ali kadar niso v uporabi.

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
STALNO NOSITE OSEBNI PLAVAJOČI PRIPOMOČEK!
Nihče ne pričakuje, da bi lahko izgubil življenje, ko se plovilo v mirnih razmerah pripravlja, da zapluje
v pristanišče!

INCIDENT IN POSLEDICE
Tik pred sončnim vzhodom in zelo blizu obale Cádiza (2–3 milje) je plovilo z zaporno plavarico pospravljalo ribiško opremo
in se pripravljalo na prihod v najbližje pristanišče, ko je član posadke padel s krova. Domneva se, da je ribič neuspešno
poskušal prenesti tovor s plovila na pomožni čoln, česar niso opazili niti poveljnik niti posadka. Nekaj minut kasneje (10–15
minut), ko so ugotovili, da je ribič izginil, je bilo že prepozno, da bi ga rešili, kljub dobrim vremenskim razmeram na lokaciji.
Ribič ni nosil obveznega rešilnega jopiča.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

3. ČLOVEK V MORJU – UTAPLJANJE

NEVARNOSTI
Nenošenje osebnega plavajočega pripomočka.
Nihče ni nadziral ribiča, ko je prenašal tovor na pomožni čoln.

PREPREČEVANJE
Če opravljate nevarno delo, sporočite svoje namene drugim članom posadke.
Nosite osebni plavajoči pripomoček.
Pravočasen odziv reševalnih služb.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


zmanjšajte hitrost plovila ali ga zaustavite pred kakršnim koli poskusom premestitve.



Vedno nosite osebni plavajoči pripomoček.



Najmanj en član posadke mora s pogledom spremljati osebe, ki se poskušajo vkrcati na čoln.



Če je le mogoče, uporabljajte radijsko komunikacijo med čolnom in plovilom.
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Vsaka premestitev na pomožni čoln pred vstopom v pristanišče je nevarna, če se ne upoštevajo naslednji ukrepi:

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

4. ULOV ZA VEČJI DOBIČEK – PREVRNITEV

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
NEPREMIŠLJENE SPREMEMBE POGOSTO POVZROČIJO NOVE TEŽAVE!
Dobro razmislite o možnih situacijah, ko uvajate spremembe na plovilu in izvajate ocene tveganja pri
ribolovnih dejavnostih, da boste pripravljeni na vse težave, ki lahko nastanejo.

INCIDENT IN POSLEDICE
14-metrsko plovilo z zaporno plavarico je že 15 let uspešno služilo ribolovu na inčune v Črnem morju. Posel je uspeval:
inčunov je bilo v preteklem letu veliko in plovilo je omogočalo dober zaslužek. Denar je poveljnik/lastnik investiral
v podaljšanje plovila na 16,99 metrov.
Kočljiva odločitev: naslednja sezona se ni dobro začela, saj so bile jate inčunov redke in razpršene. Po nekaj neuspešnih
ribolovih je poveljnik sklenil podaljšati mreže, da bi lahko lovil na večjem območju in tako ulovil več rib.
Nevihta: posadka je začela opremljati z vrvmi večjo mrežo v pristanišču. Delo naj bi trajalo nekaj dni, vendar zaradi
napovedanih neurij v naslednjih štirih dneh to ne bi skrajšalo ribolova. Po petih dneh je bila mreža pripravljena, in ker se je
hitrost vetra zmanjšala, se je poveljnik odločil odpluti na morje kljub močnemu plimovanju.
Ponovni ribolov: ob 16.05 je plovilo zapustilo pristanišče z osmimi člani posadke. Severni veter je ohladil morje in jate
inčunov so bile gostejše. S sonarjem je poveljnik našel obilno jato in dal povelje, da se spusti mreža. To je bilo tekmovanje
z drugimi ladjami, saj bi prvo plovilo, ki bi prispelo na to območje, doseglo najboljšo ceno za inčune. Ob 18.00 so spustili
majhen čoln in plovilo je obkrožilo jato z mrežo. To je bila velika jata in poveljnik je bil zadovoljen, da je razširil mrežo, da jo
je lahko zajel. Vendar pa ni ocenil globine jate.
Izvlek ulova: ob 18.15 je posadka začela dvigati mrežo z napravo za vleko in jo polagala na levi bok za poznejše
zlaganje. Majhen čoln je vlekel plovilo za levi bok proč od mreže, plima pa je prihajala s severne strani.
Mreža v propelerju: po nekaj minutah je mreža poškodovala propeler ladje, vendar tega posadka zaradi močne plime
ni takoj opazila. Sčasoma je mreža ustavila propeler in motor. Kljun plovila se je obrnil proti pristanišču, plima je plovilo
potiskala s strani. Poveljnik je posadki v manjšem čolnu ukazal, naj spremeni smer plovila, a brez uspeha.
Pretežko breme: ulov v mreži je bil prevelik, ročica za raztovor pa je bila tako močno obremenjena, da je odpovedala.
Ladja se je nagnila na desni bok in mreža, ki je bila pospravljena na levi strani, je zdrsnila na desno in povečala nagib.
Zaradi plimovanja je plovilo izgubilo stabilnost in se prevrnilo.
Brez rešilnih jopičev: poveljnik ladje in posadka niso imeli dovolj časa, da bi si nadeli rešilne jopiče in so vsi so končali
v morju brez pripomočkov, ki bi jim pomagali ostati na površju. Manjša ladja je spustila vlečno vrv in pohitela na pomoč in
rešila sedem članov posadke.
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Smrt poveljnika: osmi član posadke, poveljnik, je izginil v morju in ga nikoli niso našli.

NEVARNOSTI
Povečevanje mreže zaradi želje po večjem dobičku prinaša tudi večje tveganje.
Nenošenje osebnega plavajočega pripomočka.

PREPREČEVANJE
Opravite oceno tveganja pred spremembo in po njej.
Vsi člani posadke morajo nositi osebne plavajoče pripomočke.
Zagotovite redne vaje za primer izrednih razmer.
Pravočasen odziv reševalnih služb.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

Močna plima.



Zagotovite, da je vaše plovilo kos razmeram na morju.



Ob močnem plimovanju se plovila hitro prevrnejo.



Ko odpove motor, je plovilo prepuščeno plimovanju.



Vedno skrbno preučite morebitne posledice vsakršnih sprememb ribolovne opreme, ne prekoračite zmogljivosti vašega
plovila.



Izvedite oceno tveganja pri ribolovu ter opredelite morebitne nevarnosti in načrtujte svoje ukrepe.



Vse osebe bi morale nositi osebno plavajočo opremo.



Redno morate izvajati usposabljanja in vaje za ravnanje v izrednih razmerah.

S tran 1 0 1

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

5. PREMALO SPANJA – NASEDENJE

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
VSI POTREBUJEJO POČITEK, TUDI RIBIČI!
Izčrpanost lahko ubija. Tudi če zaradi izčrpanosti nihče ne umre ali se hudo poškoduje, vas lahko posledice
nesreče zaradi prevelike izčrpanosti ali spanja v prostoru za krmiljenje drago stanejo, prav tako pa lahko
zapravite veliko časa za ribolov. Nekaj ur spanja je lahko dobra naložba.

INCIDENT IN POSLEDICE
Dilema: poveljnik 10-metrskega plovila za lov na kozice, ki je zaobšla pravila, je bil priča v sodnem postopku in je moral
preživeti ves dan na sodišču. Sezona ribolova na kozice se je pričela in moral bi ribariti na morju in v tem času bi lahko
dobro zaslužil. Poveljnika so zaposlili lastniki plovila in poleg poveljnika so bili na krovu še trije člani posadke. Dva člana sta
bila državljana tuje države, tretji je bil poveljnikov zet.
Časovni pritisk: da bi lahko izpolnil vse obveznosti, se je poveljnik odločil, da bo podnevi na sodišču, ponoči pa bo ribaril.
Uspelo mu je spati približno dve uri na dan. Čeprav so lastniki plovila to vedeli, niso storili ničesar, da bi zmanjšali obseg
njegovega dela.
Zgodilo se je neizogibno: po štirih dneh je poveljnik zaspal v prostoru za krmiljenje, ko se je plovilo vračalo v pristanišče
po koncu celonočne plovbe. Posadka je bila na krovu in je predelovala kozice, vklopljen je bil avtopilot in plovilo je plulo po
plovni poti proti pristanišču, ki so jo uporabljali trajekti, ki plujejo z veliko hitrostjo; približno pol milje pred pristaniščem je
zadelo ob dobro označeno osamljeno skalo.
Nihče poškodovan, a velika škoda: na srečo ni bil nihče poškodovan, a plovilo je nasedlo na skalo. Bilo je hudo
poškodovano in zaradi popravil neuporabno več tednov.

NEVARNOSTI
Izčrpanost zaradi čezmerne delovne obremenitve.
Poveljnik pod prevelikim pritiskom zaradi ribolovne sezone in lastnika.
Stražni alarm ni nameščen.

PREPREČEVANJE
Pred vsako ribolovno plovbo poskrbite za zadostni počitek.
Vsi člani posadke morajo nositi osebne plavajoče pripomočke.

S tran 1 0 2

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Izčrpanosti ne smemo prezreti. Redno pomanjkanje spanja se nakopiči in pomeni tveganje za vse na plovilu.



Stražni alarm bi morda preprečil nesrečo, vendar ni nadomestilo za ustrezni počitek.



Lastniki plovil so se zavedali, pod kakšnim pritiskom je poveljnik, vendar so dopustili, da nadaljuje z ribolovom, in ga
niso razbremenili. Lahko bi zaposlili dodatnega poveljnika za delo v izmenah.



Zaradi premalo počitka so nastali veliki stroški popravila plovila, prav tako je bilo izgubljenega veliko ribolovnega časa.
Člani posadke bi prav tako lahko izgubili življenje.

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
PAZITE SE ZANK VRVI!
Nastavljanje vrš je zelo nevarno.
Ne približujte se premikajočim se vrvem na krovu!

INCIDENT IN POSLEDICE
Ujet v zanko vrvi: dva člana posadke sta ravno začela spuščati večje število vrš, ko se je eden od njiju z nogo ujel v
zanko vrvi. Ko ga je vrv povlekla proti robu plovila, je zakričal, in poveljnik plovila je hitro zaobrnil plovilo, da je razbremenil
vrv. Drugi član posadke je tako lahko zagrabil moškega, ki je bil v resni nevarnosti, da ga vrv povleče čez krov. Nogo mu je
izmotal iz vrvi, medtem ko je poveljnik usmerjal plovilo tako, da vrv z vršo ni bila obremenjena.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

6. UJET V ZANKO VRVI PRI NASTAVLJANJU VRŠ – POŠKODBA STOPALA

Poškodovan, vendar na varnem: noga moškega je bila hudo poškodovana, zato so morali poškodovanca s
helikopterjem prepeljati na kopno, da prejel zdravniško pomoč. Noben od članov posadke (na krovu) v času nesreče ni nosil
osebnega plavajočega pripomočka.

NEVARNOSTI
Med posadko in vrvmi ni varnostne pregrade.
Nenošenje osebnega plavajočega pripomočka.

PREPREČEVANJE
Poveljnik mora spremljati vse dogajanje na krovu.
Ocena tveganja pri nameščanju varoval na krovu (pregrada med vrvmi in posadko bi morala biti nameščena).
Člani plosadke morajo pri delu na krovu nositi osebne plavajoče pripomočke.



Ta ribič je preživel in lahko povedal, kako se je zataknil v zanko vrvi med spuščanjem vrš.



Hitra reakcija poveljnika in posadke mu je rešila življenje.



Načrtujte delo na plovilu tako, da člani posadke niso izpostavljeni nevarnosti.



Pripravite načrt ukrepanja za ravnanje v izrednih razmerah.



Pri delu na krovu je treba nositi osebne plavajoče pripomočke.

S tran 1 0 3

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

7. MOTOR, OSRČJE VAŠEGA PLOVILA – VDOR VODE, PREVRNITEV IN SMRT

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
NIZ DOGODKOV ALI MORDA NIZ NAPAK?
V slabih razmerah na morju ni prostora za napake. Okvara motorja lahko povzroči vdor vode, prevrnitev in
smrt.

INCIDENT IN POSLEDICE
Pri vračanju z ribolovne plovbe v slabih razmerah na morju je odpovedal motor plovila in ostalo je popolnoma brez pogona.
Prevrnitev: plovilo brez pogona se je močno nagnilo na stran proti valovom, se močno zibalo in tako je na krov vdrlo
veliko vode, ki je ni bilo mogoče izčrpati. Količina vode je bila prevelika, plovilo je zgubilo stabilnost in se prevrnilo.
Utopitev: od štirih moških na krovu je samo ENEMU uspelo splavati na kopno, preostali trije so se utopili. Nihče ni nosil
rešilnega jopiča, dva od treh rešilnih obročev, ki so bili na plovilu, sta bila privezana in nista priplavala na površje.

NEVARNOSTI
Brez načrta za vzdrževanje motorja.
Ni se bilo mogoče zasidrati.
Nihče ni nosil osebnega plavajočega pripomočka.
Ni bilo mogoče uporabiti morskega sidra, da bi se plovilo s premcem usmerilo proti vetru.

PREPREČEVANJE
Pripravite urnik vzdrževanja motorja in ga izvajajte.
Na krovu imejte rešilni splav in reševalno opremo.
Vsi člani posadke morajo nositi osebne plavajoče pripomočke.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

S tran 1 0 4

Zaradi prvotne odpovedi motorja je prišlo do hude nesreče s tremi smrtnimi žrtvami. Morda je bila prva napaka neustrezno
vzdrževanje motorja, kar je privedlo do njegove okvare. Nekaj koristnih naukov:


redno vzdržujte motor in dodatno opremo,



vse osebe morajo nositi osebne plavajoče pripomočke,



sidro (navadno ali tokovno) mora biti na voljo in pripravljeno za namestitev,



zagotovite, da so vse odtočne odprtine neovirane in vsa vodotesna vrata in lopute zaprti,



na krovu imejte zasilno črpalko, usposobite se za njeno uporabo,



na plovilu imejte rešilni splav in drugo reševalno opremo.

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
NADZIRAJTE NIHAJOČA BREMENA
Če spuščena bremena niso zavarovana, lahko povzročijo hudo nesrečo tudi v lepem vremenu.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

8. UDAREC NIHAJOČE VREČE – POŠKODBA GLAVE

IV-1. Nihajoča vreča (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Evropska unija)

INCIDENT IN POSLEDICE
14-metrsko plovilo z vlečnimi mrežami in s tričlansko posadko je lovilo škampe 20 milj od obale.
Mirne razmere: na zelo mirnem morju je poznega junijskega popoldneva posadka še zadnjič tisti dan dvigala mreže
na ladjo. Poveljnik je v prostoru za krmiljenje nadziral dvignjeni boben za mrežo in dva člana posadke sta bila na krovu in
delala z vlečno mrežo. Jasno je bilo, da gre le za manjši ulov (približno 150 kg), mreža je bila preprosto navita na boben za
mrežo, vreča pa je bila visela nad palubo iz bobna za mrežo. Ko je vreča visela med bobnom in ribiško palubo, se je eden
od dveh članov posadke približal, da bi razvezal vozel na mreži in ulov spustil na krov.

S tran 1 0 5

Nepričakovano: morje je bilo mirno, skoraj brez valov, vendar se je plovilo nenadno premaknilo zaradi premčnega vala, ki
je nastal zaradi plovila, ki je plulo mimo, vreča rib je zanihala in udarila člana posadke, da je padel vznak. Z glavo je močno
udaril v branik in padel v nezavest. Pozneje se je izkazalo, da je utrpel poškodbe lobanje.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI
S tran 1 0 6

NEVARNOSTI

PREPREČEVANJE

Nepričakovani val, ki ga povzroči plovilo
z vlečnimi mrežami, ki pluje mimo.

Ribiče na krovu opozorite na plovilo, ki pluje mimo.
Nosite osebno zaščitno opremo in osebni plavajoči pripomoček.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Pred odhodom pritrdite ves tovor, ki se bi lahko premaknil zaradi premikanja plovila.



Namestite primerno napravo za omejitev nihanja vreče.



Sistem, kot je kljuka s pomičnim kavljem, omogoča odpiranje mreže z razdalje.



V slabem vremenu spustite vrečo na krov, preden jo odprete.



Pri delu na krovu plovila za lov z vlečno mrežo ali strgačo vedno nosite zaščitno čelado, ki ščiti glavo v primeru padca ali
udarca.



Ob lepem vremenu mora krmar vedno opozoriti posadko na morebitni nenadni premik plovila, ki ga povzroči plovilo, ki
pluje mimo.

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
USTAVLJANJE V SILI IN PRIROČNA KRMILA
Če upravljavec ne vidi dobro članov posadke, ki delajo poleg bobna za mrežo, je treba namestiti priročno
krmilo ali varovalo za takojšnjo zaustavitev v sili, zlahka dosegljivo udeleženim osebam.

INCIDENT IN POSLEDICE
14 metrov dolgo plovilo, ki lovi z vlečno mrežo z zaščitnim krovom, s petčlansko posadko je bilo na ribolovu dva dni, ko se je
ob 6. uri zjutraj, tik pred sončnim vzhodom, zgodila nesreča.
Mlad član posadke: poveljnik je z mostu nadzoroval boben za mrežo, s katerim je dvigal ulov na ladjo. Štirje člani
posadke so bili na krmi, dva na vsaki strani bobna za mrežo, in usmerjali mrežo v boben. Mladi član posadke s samo dvema
mesecema izkušenj je bil na levem boku ladje z drugim članom posadke. Naloga ni veljala za posebej težko ali nevarno,
zato ni nihče pomislil na pomanjkanje izkušenj mladega člana posadke.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

9. POTEGNJEN V BOBEN ZA MREŽO – POŠKODBA ROKE

Ujet v mrežo: zgornja in spodnja vrv vlečne mreže sta se premikali proti bobnu, člani posadke pa so potiskali mrežo. Pri
tem se je mlademu članu posadke roka zataknila v mrežo, ki ga je zaradi močno nategnjenih vrvi povlekla proti bobnu.
Nezavedanje: poveljnik zaradi hrupa ni slišal krikov, zaradi slabe vidljivosti pa ni videl na krmo, zato ni takoj zaustavil
bobna. Mladi član posadke si je zato zlomil roko.

NEVARNOSTI

PREPREČEVANJE

Slaba vidljivost s krmilnega
položaja.

Namestite varovalo za zaustavitev v sili.

Hrup.

Spremljajte delo neizkušenih članov posadke in jim pomagajte.

Zagotovite primerno usposabljanje in opozarjajte na nevarnosti.

S tran 1 0 7

Vzpostavite jasen način komuniciranja med prostorom za krmiljenje in
posadko na krmi.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

S tran 1 0 8
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Izkušnje, povezane s plovilom:


če se boben za mrežo nadzira iz prostora za krmiljenje, morajo biti dobro vidni vsi člani posadke, ki upravljajo
z ribolovnim orodjem;



med prostorom za krmiljenje in krovom mora biti vzpostavljen učinkovit način komuniciranja;



če vidljivost iz prostora za krmiljenje ni dobra, morate poleg bobna za mrežo namestiti še dodatno krmilo, kjer bo imel
upravljavec vedno dobro preglednost.

Izkušnje, povezane s posadko:


posadka ne sme delati z mrežami preblizu bobna za mreže. Če je taka intervencija potrebna, zanjo zadolžite
izkušenega člana posadke;



varovalo za zaustavitev v sili mora biti osebam, ki delajo z mrežo, zlahka dosegljivo;



zmogljivost bobnov mora biti primerna za nameščene mreže;



pri načrtovanju plovila je treba upoštevati vprašanje hrupa in osvetlitve;



članom posadke dajte navodila in jim pojasnite, da glede varnosti pri delu z ribolovno opremo ni nepomembnih nalog.

NE POZABITE NA GORIVO – NASEDENJE

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
PRED ODHODOM PREVERITE, ALI IMATE DOVOLJ GORIVA!
Preverite, ali imate dovolj goriva za načrtovano pot, hkrati pa poskrbite za rezervo v primeru, če bi pot
trajala dlje kot načrtujete. Poskrbite, da ne ostanete brez goriva, ko ga boste potrebovali.

INCIDENT IN POSLEDICE
Dva usposobljena potapljača sta delala na devetmetrski ladji in ročno nabirala morske polže s pomočjo zraka s površja.
Delo je bilo naporno, vendar je bila sezona uspešna in prejšnji dan sta v pristanišče pripeljala 300 kg polžev. Naslednji
dan sta zapustila pristanišče ob 7. uri zjutraj, da bi prišla do območja za nabiranje polžev, približno tri ure oddaljenega od
pristanišča.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

10.

Goriva v rezervoarju je bilo dovolj za en dan in na krovu je bil še rezervni rezervoar, ki ni bil povezan z motorjem. Zasidrala
sta ladjo in se pripravila za potapljanje.
Potapljala sta se izmenično: medtem se je eden potapljal, je drugi skrbel za dovajanje zraka. Na ta dan je bilo pričakovati
močan veter. Kljub temu sta se moška po nekajurnem delu odločila za nabiranje na bolj skalnatem mestu v bližini nekega
rta.
Večja poraba goriva: do cilja sta plula tri ure in se nato izmenično potapljala. Ob 17.35 se je pooblačilo in mesto
potapljanja je bilo močno izpostavljeno vetru. Moški na plovilu je potapljaču z zračno cevjo nakazal, naj se vrne na površje.
Sočasno je zmanjkalo goriva in motor se je ustavil. Ker je bil rezervoar prazen, je v cev za gorivo prodrl zrak. Moški je
rezervoar napolnil z rezervnim gorivom, vendar ga ni mogel zagnati, saj je bilo treba iz cevi za gorivo izčrpati zrak.
Vlečenje sidra: potapljač se je vrnil na površje in se povzpel nazaj na ladjo, ki jo je odnašalo k obali proti skalam. Skušala
sta skrajšati sidro, vendar je zaradi močnega plimovanja začelo sidro polzeti po morskem dnu in plovilo je trčilo v skale.
Po UKV radijski napravi jima je uspelo poslati sporočilo Mayday, skočila sta v morje in splavala na obalo. Oba sta bila
nepoškodovana.

NEVARNOSTI
Spremembe ribolovne plovbe brez primernega premisleka o rezervnem gorivu za motor.

PREPREČEVANJE
Namestite in nastavite merilnik količine goriva.



Preverite količino goriva in poskrbite za ustrezne rezerve (veliko klicev v sili prihaja s plovil, ki jim zmanjka goriva ali
imajo onesnaženo gorivo).



Redno preverjajte in čistite filtre za gorivo.
S tran 1 0 9

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

11.

SEGANJE PREDALEČ PRI PRAZNJENJU STRGAČE – PADEC S KROVA

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
STOPALA IMEJTE NA KROVU
Braniki in ograje so učinkovita zaščita pred padcem čez krov le, če pri vseh opravilih stojite z obema
nogama na krovu.

INCIDENT IN POSLEDICE
Hiter ribolov: plovilo z vlečnimi mrežami/strgačo, dolgo 13 metrov, s tremi možmi na krovu je lovilo pokrovače v zalivu
Saint-Brieuc. Na podlagi pravil za upravljanje ribarjenja na tem območju je ribolov zelo omejen in dovoljen le 45 minut
dnevno, zaradi česar lahko pride do zelo hitrega izvajanja zaporednih postopkov izvleka, praznjenja in nameščanja strgače.
Strgača na ograji: pozno dopoldne nekega decembra je plovilo vleklo dve strgači vrste Britton. Te strgače so iz
kovinskega okvirja z zobmi, ki grabijo po morskem dnu. Sledi jim vreča s pokrovačami. Ko so strgačo povlekli na površje, so
jo dvignili do boka plovila in položili grablje na vrh branika, vreča pokrovač pa je ostala na zunanji strani branika.
Seganje (pre)daleč: pri praznjenju ulova je član posadke kot običajno splezal na del strgače, ki je bila na braniku, na dno
vreče pa zataknil dvižno žico, s katero naj bi vrečo potegnili na krov in jo izpraznili. Pri tem moški ni bil zavarovan, obe nogi
sta bili brez opore. Prav to jutro pa se je plovilo nepričakovano premaknilo, zaradi česar je član posadke padel čez krov.
Nihče poškodovan, a z veliko sreče: na srečo je bil v času dela s strgačami motor izklopljen, član posadke pa je nosil
osebni plavajoči pripomoček. Zato so ga njegovi kolegi lahko hitro dvignili na krov in dogodek ni imel dramatičnih posledic.

NEVARNOSTI
Odsotnost varnostnih postopkov pri praznjenju vreče.

PREPREČEVANJE
Zagotovite ustrezne postopke za dviganje vreč pri praznjenju.
Nosite osebni plavajoči pripomoček.

S tran 1 1 0

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Če plovilo in dvižna oprema dopuščata, uporabljajte strgače, ki se lahko izpraznijo od spodaj.



Če lahko uporabljate le strgače, ki se praznijo z vrha, namestite na dno vreče dvižno vrv, ki je povezana z dostopno
točko na vrhu strgače, tako da lahko nanjo varno pripnete dvižno žico.



Vedno nosite ustrezen osebni plavajoči pripomoček, na plovilu pa mora biti vzpostavljen načrt za reševanje iz morja.



Zahteve, povezane z upravljanjem ribolova, ki povzročajo velik časovni pritisk in pretirano hitro delo, se odsvetujejo.

PREVERJANJE STABILNOSTI – VDOR VODE, PREVRNITEV IN SMRT

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
JE VAŠE PLOVILO PO SPREMEMBAH ŠE STABILNO?
Če dodajate težo na krov, na primer dvigalo, večji vitel ali boben za mrežo, se zmanjša stabilnost vaše
ladje. Prav tako je plovilo zaradi shranjevanja ribolovnega orodja na krovu, zlasti na višini, manj stabilno
in se lažje prevrne. Vedno pomislite na stabilnost vašega plovila in ne dovolite, da bi bil krov plovila
preobremenjen.

INCIDENT IN POSLEDICE

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

12.

Mala plovila z vršami: tričlanska posadka na plovilu iz stekloplastike, dolgem 8,29 metra, opremljenem tako za ribolov
z vršami kot z vlečno mrežo, je nastavljala vrše ob južni obali Irske. Vreme je bilo ugodno, moč vetra stopnje 4–5,
z rahlo do zmerno vzvalovanim morjem. Na plovilo so že izvlekli tri nize vrš, ki so bile na krovu, okoli 15. ure pa je posadka
nameravala namestiti vrše na drugem območju.
„Nagibanje na bok“: poleg treh nizov vrš, zloženih v treh vrstah v višino na levem boku, je bilo devet zabojev rakovic
zloženih v dve ali tri vrste v višino na desnem boku. Eden od članov posadke je zakričal opozorilo „nagiba se“ in poveljnik je
izklopil motor in prišel iz prostora za krmiljenje. Plovilo se je nagibalo na bok in posadka je zagrabila nekaj vrš in jih vrgla na
desni bok, da bi uravnala plovilo. Premestili so šele štiri vrše, ko je član posadke zakričal novo opozorilo „skočite, tonemo“,
in v prostoru za krmiljenje zagrabil dva osebna plavajoča pripomočka zase in za poveljnika. Tretji član posadke je že nosil
osebni plavajoči pripomoček.
Prevrnitev: član posadke, ki je nosil osebni plavajoči pripomoček, se je držal za napravo za vleko vrš na desnem boku,
ko se je plovilo prevrnilo na levi bok in je lahko splezal na trup, ne da bi se zmočil. Pred tem je videl poveljnika in drugega
člana posadke v bližini prostora za krmiljenje. Ko se je ladja prevrnila, sta oba imela osebna plavajoča pripomočka
poveznjena čez roke. Član posadke je priplaval na površino, drugi pa mu je pomagal na prevrnjeni trup, poveljnika pa nista
videla.
Štiri ure na trupu: člana posadke sta sedela na trupu približno štiri ure, medtem ko se je plovilo postopoma potapljalo
s krmo naprej. Ob približno 19. uri nista več mogla ostati na trupu in sta morala v vodo. Oba sta nosila osebne plavajoče
pripomočke in se povezala z vrvjo ter uporabila nekatere plovce z mrež za dodatno plovnost. Rešilni splav plovila v tem
času ni priplaval na površje.
Iskanje in reševanje: ob 17.54 je lokalna reševalna postaja obvestila morski reševalni koordinacijski center, da plovilo
zamuja, in poslali so helikopter, da ga poišče. Ob 18.08 je bil poslan splošni poziv za iskanje. Sporočilo so ob 18.41
spremenili v poziv Mayday in stekla je celovita iskalna in reševalna akcija, osredotočena na območje, na katerem so zadnjič
opazili plovilo.
Najde jih ribiško plovilo: ob 21.34 so moška v vodi opazili z ribiškega plovila, ki ju je rešilo iz vode. Premeščena sta bila
v rešilni čoln in pozneje z reševalnim vozilom prepeljana v bolnišnico. Žal pa eden od njiju, ki je bil v kritičnem stanju, ko so
ga rešili iz vode, ni preživel.
Ponoči: iskanje poveljnika je trajalo vso noč, vendar ga ni bilo mogoče najti. Razbitine plovila je bilo mogoče najti zaradi
oljnega madeža in drobcev na površju.
Smrt lokalnega potapljača: na žalost je dva dni pozneje v potapljaški nesreči pri iskanju poveljnika izgubil življenje zelo
izkušen domačin potapljač.
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Izvlečeno plovilo: v reševalni akciji so izvlekli plovilo, kar je omogočilo preiskavo incidenta.

NEVARNOSTI
Spremembe, ki vplivajo na stabilnost plovila, brez odobritve pristojnih organov.
Prekomerno število vrš.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

Sistem za hidrostatično sprožitev radijske naprave za samodejni klic v sili in rešilnega splava ni vzpostavljen.
Izklopljen alarm za kalužno vodo.

PREPREČEVANJE
Če plovilo spreminjate, ocenite njegovo stabilnost.
Poskrbite, da je reševalna oprema zlahka dostopna.
Nosite osebni plavajoči pripomoček.
Zagotovite, da alarm kalužne vode deluje.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE
V preiskavi je bilo ugotovljeno naslednje.
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Plovilo se je prevrnilo zaradi kombinacije dejavnikov:
yy

preobremenitev plovila s težkim vitlom, mrežami, vlečno opremo, velikim številom vrš in ulovom,

yy

plovilo je bilo v času incidenta zelo nestabilno,

yy

posadka ni opazila, da se je v strojnici nabirala voda zaradi puščanja med delovanjem, saj je bil alarm za kalužno
vodo izklopljen.



Spremembe na plovilu so bile uvedene po pregledu skladnosti z irskim kodeksom ravnanja. Te spremembe pa niso bile
priglašene pristojnim organom, zato je obstajalo tveganje glede njegove stabilnosti.



Zaradi hitre prevrnitve ni bilo časa za pošiljanje radijskega sporočila, splavitev rešilnega splava ali vklop radijske
naprave za samodejni klic v sili.



Če bi radijska naprava za samodejni klic v sili in rešilni splav delovala, bi bilo rešenih več življenj.



Pri delu na krovu morajo vsi člani posadke nositi osebne plavajoče pripomočke.

ELEKTRIČNI SISTEM – POŽAR V STROJNICI

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
JE VAŠA PROTIPOŽARNA ZAŠČITA USTREZNA?
Sta električna oprema in napeljava v dobrem stanju? Ali ste na plovilo vgradili detektorje dima in požara?
Ali imate protipožarna sredstva in ali ste usposobljeni za gašenje požarov in ustrezno ukrepanje?

INCIDENT IN POSLEDICE
Posadka 11,6-metrske lesene ladje (z vršami iz šibja) je premikala vrše na novo območje. Ker je že izvlekla in na krovu
shranila 370 vrš, se je pripravljala, da potegne še zadnji niz 90 vrš, ko so v strojnici odkrili požar.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

13.

Na plovilu ni bilo alarmnega sistema. Plovilo ni bilo opremljeno z detektorjem dima in s požarnim alarmom, požar pa
so odkrili šele, ko se je dim iz strojnice razširil v bivalne prostore. Poveljnik je odprl loputo strojnice v prostoru za krmiljenje,
iz katere se je širil gost, jedek dim, ki je takoj napolnil kabino.
Loputa bivalnih prostorov je ostala odprta. Kapitan ladje je takoj zaprl loputo strojnice in dva člana posadke sta se
umaknila iz bivalnih prostorov skozi prostor za krmiljenje, vendar sta pustila loputo odprto, zato se je prostor za krmiljenje
napolnil z dimom. Poveljnik zato ni mogel uporabiti UKV radijske naprave ali doseči signalnih raket za izredne razmere.
Zapustitev ladje: poveljnik ni vedel, kako obsežen je požar, vendar je menil, da ga ni mogoče obvladati. Zelo zaskrbljen je
bil zaradi plinskih jeklenk, ki so bile shranjene na krovu nad delom plovila, ki ga je zajel požar, vendar jih ni mogel odstraniti
zaradi številnih vrš, ki so bile nakopičene okoli prostora za krmiljenje. Rešilni splav je bil shranjen na vrhu krmarnice in
posadka je morala splezati na vrh, da ga je lahko dvignila in povlekla navzdol. Na srečo je bilo morje zelo mirno in so to
lahko naredili brez padca. Rešilni jopiči so bili shranjeni v bivalnih prostorih in jih ni bilo mogoče doseči zaradi dima.
Stik z obalno stražo: poveljnik je ponovno poskusil vstopiti v prostor za krmiljenje, da bi uporabil radijsko opremo,
vendar to zaradi dima ni bilo mogoče. K sreči je lahko uporabil svoj mobilni telefon, da je vzpostavil stik z obalno stražo in ji
sporočil, da je skupaj z dvema članoma posadke v rešilnem splavu.
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Iz morja jih je rešilo ribiško plovilo. Obalna straža je o nesreči obvestila plovila na tem območju in plovilo v bližini
je lahko hitro rešilo tri moške. Plovilo z vršami so odvlekli v pristanišče, kjer se je nanj vkrcala domača gasilska brigada in
pogasila požar.

NEVARNOSTI
Slabo vzdrževan električni sistem.
Požarni ali dimni alarmi niso bili nameščeni.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

Odprte lopute.
Oviran dostop do rešilnega splava.
Nedelujoč sistem vodnih pršilnikov.
Posadka ni bila seznanjena s tem, kje je shranjena oprema za gašenje požarov.

PREPREČEVANJE
Poskrbite, da osebje ve, kaj mora storiti v izrednih razmerah, in izvajajte vaje.
Uvedite ustrezen načrt vzdrževanja.
Nosite osebni plavajoči pripomoček.
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Preiskava je pokazala, da je do požara po vsej verjetnosti prišlo zaradi okvarjene električne opreme in da so se zaradi
preobremenitve vneli kabli na lesenem pregradnem krovu med strojnico in bivalnimi prostori.



Električni sistemi na plovilu so bili v slabem stanju.



Če bi bil vgrajen sistem odkrivanja požara/dima v strojnici in bivalnih prostorih, bi bil požar verjetno prej odkrit in bi bilo
še dovolj časa za gašenje.



Zaradi odprte lopute v bivalnih prostorih je dim napolnil prostor za krmiljenje in s tem preprečil dostop do radia.



Uporaba mobilnega telefona za opozarjanje reševalne službe ni zanesljiva, saj pogosto ni signala.



Sistem vodnih pršilnikov je bil nameščen v strojnici, vendar ga poveljnik in posadka niso znali uporabljati.



Vodni pršilnik je napajala črpalka za pranje krova z ventilom, s katerim se je sprožilo bodisi pršenje bodisi pranje krova.
Vendar je bil dostop do ventila v bivalnih prostorih, ventil pa je bil nastavljen na položaj za pranje krova.



Zaradi velike količine vrš, nameščenih po plovilu, je bil oviran dostop do ventila vodnega pršilnika in plinskih jeklenk ter
izjemno otežena uporaba rešilnega splava.



Zaradi velikega števila vrš, ki so bile na plovilu precej visoko nakopičene ena na drugo, je bila resno ogrožena stabilnost
plovila.



Rešilni jopiči morajo biti skladiščeni tako, da so v izrednih razmerah zlahka dosegljivi.



Pri delu na krovu je treba nositi osebne plavajoče pripomočke.



Poveljnik in člani posadke so bili prvič na plovilu in niso bili seznanjeni z opremo na njem. Skupaj bi morali preučiti
morebitne izredne situacije in se natančno seznaniti s tem, kakšna oprema je na voljo in kje je shranjena.



Izvajati bi morali vaje, da bi preverili, ali vse deluje in ali vsi vedo, kaj morajo storiti.



Pripraviti bi morali oceno tveganja.

J
NE UČITE SE IZ SLABIH IZKUŠEN
NIHČE VAM NE MORE POMAGATI – UKREPATI MORATE SAMI!
BODITE PRIPRAVLJENI IN RAVNAJTE PRAVILNO!
Če delate sami, niste nikoli varni, vendar če res morate delati sami, opremite svoje plovilo tako, da
zagotovite čim večjo varnost.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

RIBARITE SAMI? – BODITE PREVIDNI
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14.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

14.1 UJET POD VITLOM – TELESNE POŠKODBE

INCIDENT IN POSLEDICE
Zelo izkušen poveljnik lesenega plovila, dolgega 9,98 metra, ki je na njem z vlečno mrežo sam lovil kozice, se je zapletel
v vitel.
Načrt: prostor za krmiljenje je bil na sprednjem delu plovila, vitel in boben za mrežo pa nad njim za prostorom za
krmiljenje, naprave za upravljanje pa na sprednji strani vitla. Vitel je poganjal ločen majhen dizelski motor.
Drugi izvlek mreže: poveljnik je še vedno sortiral prvi ulov, ko se je odločil na krov dvigniti drugi ulov. Nastavil je vitel, da
je začel dvigati mrežo, sam pa se je se je vrnil na krmo, da bi dokončal sortiranje ulova v zaboje.
Spotaknil se je ob zaboj z ribami in padel na vrv, z rokavom svojega nepremočljivega jopiča se je zataknil ob škobec na
vrvi in povleklo ga je v vitel. V vrvi na vitlu se je zapletel celoten rokav od manšete do ovratnika. Poveljnik je bil potisnjen
na krov pod vitlom, vendar se je na srečo mali motor zaradi bremena ustavil, poveljnik pa je ostal priklenjen na tleh in trpel
hude bolečine.
Tako je ležal devet ur. Temnilo se je in ugotovil je, da lahko plovilo zanese v skale. Ker se je zavedal, da pomoč ne bo
prispela, je obupan vnovič zbral vso moč, da bi se osvobodil. Končno se je uspel iztrgati iz jopiča, najprej z glavo, potem pa
še s preostankom telesa. Poškodoval si je ramo, obraz in rebra, vendar je uspel priti do prostora za krmiljenje in poklicati
pomoč.
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Prispel je rešilni čoln z zdravnikom in poveljnik je bil kmalu v bolnišnici. Sčasoma je popolnoma okreval.

INCIDENT IN POSLEDICE
Plovilo dolžine 6,24 metra, opremljeno za lov z vršami, je upravljal poveljnik s 17-letnimi izkušnjami pri tej vrsti ribolova.
S plovilom je ribaril na vzhodni obali Škotske in uporabljal vrste ali nize 20 vrš. Plovilo je ob 7.30 zapustilo pristanišče in
odplulo na običajni ribolov. Poveljnik je ob 9.30 govoril s svojo ženo po UKV radijski napravi in to je bil zadnji stik s plovilom.
Zaskrbljena žena: ker se popoldne ribič še ni vrnil, je njegova žena poizvedela pri drugem ribiču, ali ima kakšne
informacije. Ta je poskušal vzpostaviti stik s plovilom po UKV radijski napravi in po mobilnem telefonu, nato pa je obvestil
obalno stražo.
Opažena luč: nek drugi ribič je sporočil, da je vzhodno od svojega položaja opazil luč. Odločil se je odpluti proti njej; tja se
je odpravil tudi rešilni čoln. Našli so pogrešano plovilo, a na krovu ni bilo nikogar.
Zasidrano z vršami: vrša se je zataknila ob levo robnico pred prostorom za krmiljenje, vrv, na katero je bila privezana, pa
je vodila v morje. Ribič je prenesel vrv na svoje plovilo in izvlekel 17 vrš, ki so bile v vodi. Vendar poveljnik ni bil ujet v vrv.
Iskanje se nadaljuje: plovilo je bilo pripeljano v pristanišče in iskanje poveljnika se je nadaljevalo do 23. ure in spet
naslednji dan, dokler iskanja niso ustavili ob 16. uri.

MODUL IV • RESNIČNI DOGODKI

14.2 POGREŠANI POVELJNIK

Poveljnikovega trupla niso našli. Običajno ni nosil rešilnega jopiča ali kakršnih koli osebnih plavajočih pripomočkov.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE


Oba incidenta opozarjata na največjo nevarnost pri lastnoročnem upravljanju. Nikogar ni, ki bi vam lahko pomagal, in
nihče ne ve, da potrebujete pomoč. Prepuščeni ste sami sebi!



Poveljnik, ujet v vitel, je imel izjemno srečo, da je preživel in povedal, kaj se je zgodilo.



Z nastavljanjem vitla za vleko in nadaljevanjem sortiranja ulova je prihranil čas, vendar je to pomenilo, da ni mogel
doseči naprav za krmiljenje, če bi bilo to potrebno.



Krov je bil poln zabojev za sortiranje ulova in zato se je spotaknil.



Ne vemo, kaj se je zgodilo pri drugem incidentu. Domneva se, da je poveljniku spodrsnilo ali pa je padel čez krov zaradi
udarca z vršo, ko je nastavljal vabe.

S tran 1 1 7

VEDNO SE ODPRAVITE NA RIBOLOV ŠE Z NEKOM, ČE PA SE ODLOČITE RIBARITI
SAMI, UPOŠTEVAJTE VSE VARNOSTNE UKREPE.

Modul V • Ocena tveganja

1.

UVO D

2.

OSN OV NI KON CEP TI
NE TVE GAN JA NA VAŠ EM
PET KOR AKOV ZA PRI PRAVO OCE
PLOVIL U
O
VAR NO STN A NAČ ELA ZA PLOVIL

3.
4.
5.
6.

!

PRI PRAVA OCE NE TVE GAN JA
TVE GAN JA
SM ERN ICE ZA MIN IMA LNO OCE NO

1. UVOD
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OCENA TVEGANJA
Zakaj je potrebna?

Za zagotovitev varnih delovnih razmer je treba preučiti morebitne nevarnosti ali
tveganja ter si prizadevati, da jih preprečimo ali se zaščitimo pred njimi. To se imenuje
ocena tveganja in neformalno jo opravljamo nenehno, ko presojamo svoje delo oziroma
razmišljamo o njem. Uradno oceno tveganja v pisni obliki zahteva evropska okvirna
direktiva in države so uvedle zakonodajo za ocene tveganja, ki morajo biti pripravljene
za vsa delovna mesta, tudi na področju ribolova.

Kdo je odgovoren
za oceno tveganja?

V delovnem razmerju je za zagotovitev varnih delovnih mest zaposlenih odgovoren
delodajalec. Ta mora pripraviti oceno tveganj, da preveri in potrdi, da so posamezna
delovna mesta varna.

Kdo je odgovoren
za oceno tveganja
za vaše ribiško plovilo?

Pri ribolovu je delovno mesto plovilo in poveljnik je pogosto tudi delodajalec. Lahko se
zgodi, da poveljnik ni lastnik plovila, v tem primeru mora lastnik poskrbeti, da se pripravi
ocena tveganja. Poveljnik plovila je kot odgovorna oseba za delo s plovilom najbolj
primerna oseba za pripravo ocene tveganja, vendar pa nosi splošno odgovornost lastnik,
ki ima nadzor nad upravljanjem plovila.

Je ribič, plačan
po deležu ulova,
zaposlena oseba?

V številnih primerih prejmejo ribiči za svoje delo delež zaslužka plovila. Za namene
zdravja in varnosti bi jih v nacionalnih zakonodajah držav članic EU lahko uvrstili med
zaposlene. Ne glede na njihovo razvrstitev po nacionalni zakonodaji je dobra praksa, da
se jih obravnava kot zaposlene za namene zdravja in varnosti, zaradi česar morajo biti
zaščiteni z vsemi preventivnimi in zaščitnimi ukrepi, ki jih uvede oseba/organizacija, ki
nadzira plovilo. Ta oseba ali organizacija mora zagotoviti, da se pripravi ocena tveganja.

Ribiči, ki lovijo sami
(samozaposlitev)

Če ste lastnik plovila in delate sami, morate sami pripraviti oceno tveganja. Če pa
upravljate plovilo za drugo osebo, ki je lastnik plovila, je ta oseba odgovorna za vaše
delovno mesto in mora pripraviti oceno tveganja.
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Če je plovilo vaše in sami delate na njem, morate pripraviti oceno tveganja zaradi lastne
varnosti in varnosti kogar koli, ki je morda povezan z vzdrževanjem plovila ali preprosto
hodi čezenj na drugo plovilo. Če delate sami, je bistvenega pomena, da upoštevate
varnostne predpise (glejte Modul I, poglavje 18).

2. OSNOVNI KONCEPTI

Ocena tveganja je lahko zapletena ali precej enostavna in konkretna, odvisno od okoliščin. Ribolov je
nevaren, ker je delovno mesto na morju, vendar pa mora biti ocena tveganja enostavna in razumljiva.
V preprosti oceni tveganja se uporabljajo različni izrazi, ki so navedeni spodaj.

NEVARNOST
KAJ VSE LAHKO POVZROČI ŠKODO
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OSNOVE OCENE TVEGANJA

Skoraj vse je mogoče šteti za nevarnost, vendar vam bo razumen pristop omogočil, da boste razlikovali
med dejanskimi nevarnostmi in skrajnimi možnostmi.

To so lahko:


ovire, ob katere se lahko osebe spotaknejo;



spolzka površina na krovu;



pomanjkanje oprijemal;



loputa ostane odprta;



upravljavec vitla ne vidi članov posadke, ki delajo z ribolovnim orodjem;



možnost padca čez krov;



ravnanje z ulovom;



slaba osvetlitev v strojnici;



krmar zaspi pri nadzoru plovila;



močan hrup;



neizkušen član posadke;



prevažanje velikih količin tovora na krovu.

TVEGANJE
KOMBINACIJA VERJETNOSTI ŠKODE IN RESNOSTI MOREBITNE ŠKODE
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Dejanje, ki ima lahko za posledico trajne poškodbe ali smrt, čeprav je to malo verjetno, pomeni resnejše tveganje kot dejanje, ki
nima hujših posledic, vendar so te verjetne. Zavedati se morate resnih tveganj.

POSLEDICA
KAKO LAHKO NEVARNOST POVZROČI ŠKODO IN KDO JE LAHKO POŠKODOVAN?
MODUL V • OCENA TVEGANJA

Posledice se lahko razlikujejo, zdrs/spotik/padec imajo lahko za posledico nekaj modric ali celo smrt.
Razmislite o tem, kaj je razumno mogoče. Zaradi spotika v bližini vitla lahko oseba pade v vitel.

Na malih ribiških plovilih je verjetno, da so tveganju izpostavljeni vsi člani posadke ali pa samo
posamezna oseba, ki dela na določenem mestu, npr. inženir.
Vendar pa nevarnost na krovu lahko pomeni nevarnost za vsako osebo, ki prečka krov, vključno s člani
posadke z drugih plovil.

NADZORNI UKREP
KAKO LAHKO ZMANJŠATE TVEGANJE?
Kateri zaščitni ukrepi so vzpostavljeni? To so lahko:


oprijemala,



varovala,



zaščitna oprema,



navodila,



usposabljanje,



različne delovne metode,



izboljšana oprema,



profesionalno preverjanje stabilnosti itd.

NADALJNJI UKREPI
UKREPI, KI JIH NAMERAVATE UVESTI ZA ZMANJŠANJE PREOSTALIH TVEGANJ
Ob upoštevanju nevarnosti in nadzornih ukrepov (zaščitni ukrepi), ki se uporabljajo za zmanjševanje nevarnosti ali zaščito pred
njo, je treba preučiti, ali tveganje še vedno obstaja in ali upravičuje nadaljnje ukrepanje.

OCENA TVEGANJA – CILJ
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Cilj ocene tveganja je zagotoviti, da je delovno mesto varno za vse udeležene osebe.



Sprehodite se po plovilu in pripravite seznam nevarnosti na njem.



Preglejte vsa tveganja iz vseh modulov v teh smernicah.



V ugotavljanje nevarnosti vključite svojo posadko.

Upoštevati je treba varnost vseh oseb.

KORAK 2



Razmislite o vseh mogočih dogodkih.



Pomislite na vse mlade ali neizkušene člane posadke.

Ali se vsi člani posadke zavedajo
potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša
tveganje?
KORAK 3

Izognite se tveganjem. Ocenite vsa tveganja, ki se jim ni mogoče izogniti.



Uvedite dobro prakso in ravnajte v skladu s priznanimi standardi (npr. zahteve nacionalne zakonodaje).
Ocenite tveganje – so obstoječi
nadzorni ukrepi ustrezni?



Napišite oceno tveganja in z njo seznanite vse člane posadke.



Z uporabo preprostega obrazca sledite strukturi, predstavljeni v teh smernicah.

Upoštevate resna tveganja,
ne pa nepomembnih.
KORAK 5

Opredelite posledice, kdo bi bil lahko
poškodovan in kako?



So vzpostavljeni zaščitni ukrepi zadostni
in smiselni?
KORAK 4

Bodite pozorni na tveganja
na vašem plovilu.

Zapisujte si svoje ugotovitve!



Vsaj enkrat letno preučite oceno tveganja.



Če ste plovilo predelali oziroma ga spremenili, uvedli novo ribolovno metodo ali zamenjali posadko,
čim prej preučite morebitne posledice sprememb za oceno tveganja.



Pripravite ločeno oceno tveganja za posebne primere (npr. za mlade, za osebe s posebnimi potrebami,
za nosečnice).

Prej ko boste preučili svojo oceno tveganja,
bolje bo!

Preučite oceno tveganja in po potrebi
uvedite spremembe.
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KORAK 1
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3. PET KORAKOV ZA PRIPRAVO OCENE TVEGANJA NA VAŠEM PLOVILU

4. VARNOSTNA NAČELA ZA PLOVILO
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VARNOSTNA NAČELA
Razvijanje skladnih in celovitih varnostnih načel ni samo zakonska zahteva v zakonodaji EU, temveč tudi pomemben
preventivni varnostni ukrep.
Spodnji primer prikazuje primer načel. Pomembno je, da napišete dokument, kot je ta, ki dokazuje skrb za varnost plovila in
določa osebo, odgovorno za spoštovanje in uveljavljanje načel.

VARNOSTNA NAČELA – PRIMER
Izjava o zdravstvenih in varnostnih načelih
To je izjava o zdravstvenih in varnostnih načelih za plovilo:
V okviru naših varnostnih načel se zavezujemo, da bomo:


zagotavljali ustrezen nadzor tveganj za zdravje in varnost pri delu;



se posvetovali z delavci/posadko v zadevah, ki vplivajo na njihovo zdravje in varnost;



skrbeli za varnost naprav in opreme in jih vzdrževali;



skrbeli za varno ravnanje s snovmi in njihovo varno uporabo;



skrbeli za informacije in navodila za delavce/posadko in nadzor nad njimi;



skrbeli, da so vsi delavci/posadka usposobljeni za opravljanje nalog, ter organizirali ustrezno usposabljanje;



preprečevali nesreče in poklicne bolezni;



vzdrževali varne in zdrave delovne pogoje ter



redno pregledovali in po potrebi posodabljali ta načela.

Podpis:
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Datum:

5. PRIPRAVA OCENE TVEGANJA

Ugotavljanje nevarnosti: običajno je najbolje s posadko pregledati plovilo in se pogovoriti o nevarnih območjih plovila.
Povezovanje s tveganjem: vsaka nevarnost je povezana z vsaj enim tveganjem, vendar najverjetneje z več tveganji.
Tveganje pomeni način, kako lahko nevarnost škoduje posadki in plovilu.
Nadzorni ukrepi: cilj ocene tveganja je zmanjšanje tveganja; uvajanje nadzornih ukrepov ima pri tem najpomembnejšo
vlogo.
Nadzor bi se moral izvajati v naslednjem vrstnem redu:
Varovala: ta so lahko bodisi fizična bodisi implicitna, na primer varovalo strojev je fizično varovalo, to, da ima posadka
varno območje za umik pri dviganju opreme, pa je implicitno varovalo.
Usposabljanje in postopki: pri tej vrsti nadzora se zagotovi, da vsi delajo varno in so ustrezno usposobljeni; uvedite
kontrolne sezname kot nadzorni ukrep na tem področju.
Osebna zaščitna oprema (PPE): oblačila, ki se nosijo za zaščito oseb pred poškodbami, omogočajo tudi varnejše delo
z opremo, npr. rokavice, ki ohranjajo roke tople in pravilno opravljanje dela, in očala, ki jih nosite, da lahko spremljate
opravilo v teku.
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PRIPOROČILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Označbe: označbe niso le pisna opozorila. Če je na krovu območje označeno z močno barvo, lahko s tem nazorno
opozorite, da se tam ni dovoljeno zadrževati. Ovire v višini glave, označene z izrazito močno barvo, so bolj opazne in se jim
je zato lažje izogniti kot oviram, označenim s temnimi barvami.
Številka strani: uporabljajte brošuro kot referenco za izbiro priporočenih nadzornih ukrepov in napotite na številko strani
v rumenem stolpcu.

S tran 1 2 5

Opozorilo: upoštevajte, da ta in drugi obrazci v teh smernicah ne pomenijo edinega in dokončnega načina za pripravo ocene
tveganja. Vendar so vam obrazci lahko v pomoč pri ugotavljanju tveganj in oceni posledic. Priporočamo, da obrazce uporabljate in
jih izpolnjujete v skladu z vašimi potrebami.

6. SMERNICE ZA MINIMALNO OCENO TVEGANJA
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UVODNA OPOMBA:
V tem poglavju je predstavljen primer kontrolnega seznama in smernice za pripravo ocene tveganja na vašem plovilu.
Navedenih je šestnajst primerov področij/nalog/dejavnosti (glejte spodnje preglednice). Uporabite kontrolni seznam in
smernice za pomoč pri pripravi ocene tveganja za svoje plovilo in njegovo upravljanje.
Pomislite na vsako „mogočo nevarnost“ in napišite „x“, če za vas ni relevantna.
Ko dokončate oceno tveganja, v kvadratku označite „√“.
Prazen kvadratek pomeni, da ocena zahteva pozornost.
Upoštevajte, da se lahko stanje na plovilu, ki ga ocenjujete, in ustrezni nadzorni ukrepi razlikujejo od predlogov iz te brošure.

PODROČJE

NALOGA

DEJAVNOST

Plovilo

Prostor za krmiljenje

Ribolov z vlečno mrežo

Posadka

Bivalni prostori/kuhinja

Ribolov z vršami

Postopki v sili

Prostor za strojnico

Mreže/parangali/jigging

Vkrcanje na plovilo
in izkrcanje z njega

Ravnanje z ulovom

Ribolov s strgačami
in z vlečnimi mrežami z gredjo

Oblačila

Okvarjena oprema
in popravila opreme

Delo na plovilu
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Vzdrževalna dela

SMERNICE, KI TEMELJIJO NA OCENI TVEGANJA
Oceniti
Opravljena
ocena

NEVARNOST

TVEGANJE

NADZORNI UKREPI

STRAN

Utopitev – padec v vodo
Poškodba – padec z lestve

Ves čas bodite trezni
in v družbi drugih
O okvarjenih lestvah/
razsvetljavi poročajte
pristaniškemu organu

Vkrcanje na plovilo
in izkrcanje z njega

37

Delajte v skupini
Nosite osebni plavajoči
pripomoček/rešilni jopič
Hrup

Okvare sluha, ki se lahko
razvijejo v gluhost

Uporaba glušnikov

Utopitev – padec čez krov

Načrtujte varen sistem dela

Poškodba – ujet v vrv/udarec
z vršo

Umaknite se stran
od premikajočih se vrvi

Nastavljanje (vrš)

Skrajšajte čas izpostavljenosti

Pri roki imejte nož
za nujne primere

54
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Ni relevantno

76

Nosite osebni plavajoči
pripomoček/rešilni jopič
Pred uporabo preizkusite
varovalo za zaustavitev v sili

Ureznine/strganine – zaradi
natrgane/poškodovane
vlečne vrvi

Preverite komunikacije
med krmili vitla in krovom
Preglejte vlečne vrvi in
preverite, da niso natrgane/
poškodovane

88

Umaknite se na varno razdaljo

S tran 1 2 7

Vitli in vlečne vrvi
(ribolov s strgačo
in vlečno mrežo z gredjo)

Zmečkanine – potegnjen
v vitel

SMERNICE, KI TEMELJIJO NA OCENI TVEGANJA
Oceniti
Opravljena
ocena

NEVARNOST

TVEGANJE

NADZORNI UKREPI

STRAN

S tran 1 2 8
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Ni relevantno

Izguba stabilnosti

31

Glavne delovne površine

33

Straža

34

Bivalni prostori in kuhinja

35

Strojnica/zaprti prostori

36

Vkrcanje na plovilo
in izkrcanje z njega

37

Ribolovna plovba

38

Okvarjena oprema
in njena popravila

39

Vzdrževalna dela

40

Dela na obali

41

Iztovarjanje

42

Samostojna dela

43

SMERNICE, KI TEMELJIJO NA OCENI TVEGANJA
Oceniti

TVEGANJE

NADZORNI UKREPI

STRAN

Ni relevantno

Neodgovorno ravnanje

46

Sposobnost osebja

47

Pomisleki in kompetence

48

Mladi člani posadke

49

Jezikovne in kulturne razlike

50

Osebna škoda

52

Človek v morju

53

Hrup

54

Izpostavljenost soncu

57

Izpostavljenost hladnim
vremenskim razmeram

58

Bolezen

59

Stres in utrujenost

60
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NEVARNOST
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Opravljena
ocena

SMERNICE, KI TEMELJIJO NA OCENI TVEGANJA
Oceniti
Opravljena
ocena

NEVARNOST

TVEGANJE

NADZORNI UKREPI

STRAN
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Ni relevantno

Telesne poškodbe

61

Zdrsi, spotiki in padci

62

Ravnanje z ulovom

63

Predelava ulova

64

Biološke in kemične nevarnosti

65

Delovna sposobnost

66

Poškodbe in bolezni

67

(Ribolov z vlečnimi mrežami)
• Vitli, vlečne vrvi

72

• Vlečne verige
(Ribolov z vlečnimi mrežami)
• Dviganje vreče

73

• Bobni za mrežo itd.
Lovljenje z vršami
• Ureditev in sistem

Lovljenje z vršami
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• Nastavljanje vrš

Lovljenje z vršami
• Izvlek

75

76

77

SMERNICE, KI TEMELJIJO NA OCENI TVEGANJA
Oceniti

NEVARNOST

TVEGANJE

NADZORNI UKREPI

STRAN

Ni relevantno

Lovljenje z vršami
• Škripec sošice

78

• Praznjenje in nastavljanje vab
Lovljenje z vršami
• Shranjevanje ulova

78

Mreže/parangali/jigging
• Shranjevanje orodja

81

• Stabilnost
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Opravljena
ocena

Mreže/parangali/jigging
• Mreže in vrvi
za nastavljanje vab
Mreže/parangali/jigging
• Izvlek

82

83

Mreže/parangali/jigging
• Odstranjevanje rib

84

• Nastavljanje vabe z vrvjo
Mreže/parangali/jigging
• Jigging

85

• Mehanizirani sistemi
Ribolov s strgačami
in vlečnimi mrežami z gredjo
• Stabilnost

86

• Ovire na morskem dnu
Ribolov s strgačami
in vlečnimi mrežami z gredjo
• Vitli

88

• Vlečne vrvi
Ribolov s strgačami
in vlečnimi mrežami z gredjo

89

• Ravnanje z opremo
Zaporna plavarica
• Pomožni čoln

90

• Dviganje
• Vitli, naprave za vleko, žerjavi
• Vrvi in dvižno škripčevje

92
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Zaporna plavarica

SMERNICE, KI TEMELJIJO NA OCENI TVEGANJA
Oceniti
Opravljena
ocena

NEVARNOST

TVEGANJE

NADZORNI UKREPI

STRAN

S tran 1 3 2
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Ni relevantno

Zaporna plavarica
• Shranjevanje ulova

Zaporna plavarica
• Stabilnost plovila

Zaporna plavarica
• Prosto gibanje na plovilu

93

93

93
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1 • Osebni plavajoči pripomočki
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1.1

UVOD

OSEBNI PLAVAJOČI PRIPOMOČEK (PFD)
Gre za oblačilo oziroma pripomoček, ki uporabniku ob pravilnem nošenju zagotovi določeno plovnost, s katero je možnost
preživetja večja. Pogosto ne razlikujemo med izrazoma rešilni jopič in osebni plavajoči pripomoček. Vendar pa je treba
poudariti, da je rešilni jopič narejen tako, da nezavestno osebo v vodi obrne na hrbet.

PLOVNOST
Plovnost se meri v njutonih (N) in določa zmožnost osebnega plavajočega pripomočka, da obdrži osebo na površju. 10 N
ustreza približno 1 kilogramu, ki plava na vodi.
Plovnost se lahko doseže predvsem na dva načina:
1. inherentna plovnost se doseže z uporabo plovnih materialov, kot je zaprtocelična pena, s katero se podloži oblačilo.
Stopnja plovnosti je odvisna od količine pene. Za dobro plovnost je treba uporabiti veliko pene, kar pomeni, da so
oblačila precej okorna. Oprema, ki je inherentno plovna, lahko zagotovi plovnost le 50–80 N, vendar je popolnoma
zanesljiva;
2. napihljivi sistem za plovnost, ki se doseže z napihovanjem mehurja, pogosto z manjšo jeklenko ogljikovega
dioksida (CO2). Pripomoček se lahko napihne ročno s potegom potezne vrvice ali samodejno, ko pade v vodo. Napihnete
ga lahko tudi s pihanjem v ustnik. Napihljive naprave imajo veliko stopnjo plovnosti, vendar jih je treba zaradi
zagotavljanja zanesljivosti redno pregledovati in servisirati.
Obstajajo štirje evropski standardi za osebne plavajoče pripomočke, ki morajo vsi imeti oznako CE (EN393-399). Navedeni
standardi so bili pred kratkim zamenjani s standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) in so zdaj znani kot
ISO 12402. Spodnji diagram prikazuje slikovne oznake in podaja povzetek kategorij plovnosti.

VI-1. Stopnje plovnosti za osebne plavajoče pripomočke (povzeto po RNLI)

PFD

REŠILNI JOPIČI
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50
Za dobre plavalce v bližini
brega, obale ali ki imajo
v bližini pomoč. Pripomoček
ni okoren, vendar je njegova
uporaba v nemirnih vodah
omejena. Varnost uporabnika
je zagotovljena le za krajši čas.
Plovnost ni zadostna za zaščito
tistih, ki si ne morejo pomagati
sami. Uporabnik mora aktivno
sodelovati in malo verjetno je,
da bi pripomoček nezavestno
osebo v vodi obrnil na hrbet.

100
Priporočljivo za uporabo
v zavetrju in mirnih vodah.
Verjetno nima zadostne
plovnosti, da bi zaščitil
osebe, ki si ne morejo
pomagati same, in morda ne
bo obrnil nezavestne osebe
na hrbet, zlasti če oseba nosi
težka oblačila.

150
Za splošno uporabo na
morju in v slabih vremenskih
razmerah. Nezavestno
osebo obrne v varen položaj,
ki omogoča dihanje, in ne
zahteva dodatnega napora
od uporabnika, da bi ostal
v tem položaju.

275
Predvsem za uporabo
na morju in za osebe, ki
nosijo velika bremena in
torej potrebujejo dodatno
plovnost. Tudi za tiste, ki
nosijo oblačila, v katera
se lahko ujame zrak, saj
lahko to oteži običajno
funkcijo rešilnega jopiča, da
uporabnika obrne v ustrezen
položaj. Oblikovan tako, da
so nos in usta uporabnika
zagotovo nad vodo.

KAJ JE TRENUTNO NA VOLJO NA TRGU

Na voljo so številni proizvodi, ki jih je mogoče šteti za osebne plavajoče pripomočke. Vsi imajo tako prednosti kot slabosti, kar je
treba upoštevati pri izbiri osebnega plavajočega pripomočka, ki bo najbolj ustrezal zahtevam vašega dela.

1.2.1 TELOVNIKI ALI GRELNIKI TELESA
Ribiči jih imajo radi, saj jih je preprosto nositi in so udobni, videti so kot običajna oblačila. Podloženi so s plovno peno, ki zagotavlja
plovnost 50–70 N, kar je dovolj, da vas drži na površju, ne pa dovolj za obračanje na hrbet v primeru nezavesti. Običajno se
zapirajo z zadrgo, imajo velike uporabne žepe, njihova cena pa je zmerna. Številni poveljniki menijo, da so idealni za nošenje
v prostoru za krmiljenje, vendar se zdijo članom posadke, ki delajo na krovu, pogosto pretopla za delo v toplem vremenu.

1.2.2 DELOVNI TELOVNIKI
Gre za običajne industrijske delovne telovnike za delo, pri katerem obstaja nevarnost padca v vodo. Običajno ima telovnik na
prsnem delu togo peno, ki zagotavlja največ 100 N plovnosti. Njihova cena je sicer nizka, vendar so preveč okorni in utesnjujoči
za stalno delo na ribiškem plovilu.

1.2.3 PLAVAJOČA OBLAČILA ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM
Ta oblačila imajo pomembno prednost pred številnimi drugimi proizvodi, saj omogočajo toplotno zaščito, ki znatno podaljša
čas preživetja, in zaščito pred „ohladitvenim šokom“ pri padcu v hladno vodo. Oblačila so izdelana iz težke nepropustne tkanine
s podlogo iz zaprtocelične pene, ki zagotavlja 50–80 N plovnosti. S trakovi na ježka (Velcro) se oblačilo zapre pri manšetah in
gležnjih, s čimer se prepreči dotok hladne vode. Obleke imajo podloženo kapuco; na kapuci, ramenih in manšetah pa so običajno
našiti odsevni trakovi.
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1.2

Oblačila zagotavljajo v vodi dobro podporo, uporabnik plava vodoravno. Plavanje je enostavno in lahko se je postaviti v pokončen
položaj v vodi z usti vedno na površju, celo ob velikih valovih. Če uporabnik izgubi zavest, plava vodoravno, z obrazom navzgor
ali navzdol. Zato je priporočljivo, da se oblačila nosijo skupaj z napihljivim rešilnim jopičem, kar zagotavlja, da se uporabnik
v vodi obrne z obrazom navzgor. Ker pa je oblačilo plovno, mora biti rešilni jopič za obračanje nezavestne osebe zmogljivejši, zato
svetujemo uporabo velikega reševalnega jopiča s plovnostjo 275 N.
Ribiči redno nosijo ta oblačila v hladnih razmerah, za katere so idealna. Vendar pa so lahko v toplem vremenu preprosto pretopla
za delo.

1.2.4 NAPIHLJIVI REŠILNI JOPIČI
Kaj je treba vedeti?
Večina ribičev bo pomislila na nakup napihljivega rešilnega jopiča, saj jih lahko nosijo prek vseh vrst oblačil, obenem pa so rešilni
jopiči lahki in jih ne ovirajo pri delu. Vendar pa morate dobro premisliti, kakšen rešilni jopič je najbolj primeren za vaše okoliščine.
Plovnost: 150 N (ISO12402-3:2006) je praviloma dovolj za povprečno odraslo osebo v razmerah na odprtem morju. 275 N
(ISO12402-2:2006) pa je potrebnih, ko uporabnik nosi težko zaščitno obleko ali orodje. Tako velika plovnostje potrebna, zato da
se zagotovi, da je nezavestna oseba, ki nosi plavajoča oblačila za zaščito pred mrazom v vodi, obrnjena z obrazom navzgor.
Enojni ali dvojni prekat: večina napihljivih rešilnih jopičev ima dva prekata z dvema ampulama s CO2 in mehanizme, ki so
v skladu z zahtevami konvencije SOLAS, ali le en prekat z eno ampulo in mehanizmom. Če je rešilni jopič edini jopič, ki ga ima
posamezna oseba na plovilu na voljo, potem se lahko s predpisi zahteva, da mora imeti dva prekata in biti v skladu z zahtevami
konvencije SOLAS (to ne velja za plovila, krajša od 12 metrov). Če je napihljivi rešilni jopič le dodatni rešilni jopič poleg tistega,
ki je se uporablja v primeru zapuščanja ladje, npr. če je dodatni jopič namenjen za osebni plavajoči pripomoček, potem je
sprejemljiv jopič z enim prekatom.
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Rešilni jopiči z dvojnim prekatom so precej dragi in večini ribičev se zdi stroškovno bolj učinkovito, da po nizki ceni kupijo
inherentno plovne rešilne jopiče za zapuščanje ladje, ki so v skladu z zahtevami konvencije SOLAS, poleg njih pa imajo na plovilu
kot osebne plavajoče pripomočke še enoprekatne napihljive rešilne jopiče.
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Samodejno ali ročno: večina ribičev želi imeti jopič, ki se v vodi samodejno napihne. Samodejno napihljive rešilne jopiče je,
poleg možnosti za napihovanje z ustnikom, vedno mogoče sprožiti tudi ročno. Vendar obstajajo prednosti „ročnega“ rešilnega
jopiča, ki ga je treba sprožiti ročno s potegom potezne vrvice.
Ročna sprožitev preprečuje možnost, da bi se rešilni jopič nehote sprožil zaradi vlage v mehanizmu za samodejno sprožitev ali da
bi se samodejni rešilni jopič napihnil, ko želi uporabnik zapustiti potapljajoče se plovilo. Seveda ročni vklop ne bo deloval, če ste
nezavestni!
Mehanizmi za sprožitev ob topitvi ali hidrostatično sprožitev: večina samodejno napihljivih rešilnih jopičev se aktivira,
ko se topna tableta (sol) raztopi v stiku z vodo, kar omogoča sprožilu z vzmetjo, da predre plinsko ampulo, ki napihne jopič.
Tovrstni mehanizem se lahko nehote sproži, če je rešilni jopič stalno vlažen in ga po uporabi ne posušite.
Mehanizmi za hidrostatično sprožitev niso občutljivi na vlago, temveč se sprožijo zaradi razlike v pritisku, ko rešilne jopiče
potopimo v vodo. Bolj pogosta je uporaba mehanizmov za sprožitev ob topitvi, saj ribiči zlahka sami preverjajo, če še delujejo, in
jih vzdržujejo. Namestitev mehanizmov za hidrostatično sprožitev je dokaj zapletena, servisirati pa jih mora proizvajalec.
Ogrinjala: zapenjajo se z gumbi, trakovi na ježka (Velcro) ali z zadrgami. Ogrinjalo mora biti trpežno, da ščiti, a obenem tudi
prožno, da je mogoče čezenj nositi rešilni jopič. Pri ribolovu je treba posebno pozornost nameniti temu, da ogrinjala ostanejo čista.
Pasovi: če rešilni jopič ni varno in tesno pripet s pasom, v vodi preprosto splava nad ramena uporabnika. Sponka mora biti
enostavna za uporabo in učinkovita, da se pas ne zrahlja.
Trakovi za dimlje: če rešilni jopič splava nad ramena, lahko uporabnikova usta ostanejo pod vodo. Da bi to preprečili, ponujajo
številni proizvajalci tudi trakove za dimlje. Še posebej so priporočljivi pri kratkih rešilnih jopičih, ki se zapenjajo nad pasom in pri
katerih obstaja večja verjetnost, da zdrsnejo navzgor.
Ampula in mehanizem: pri napihljivih rešilnih jopičih lahko pride do napake zaradi ohlapne pritrditve plinske ampule, zaradi
česar se rešilni jopič ne napihne ali pa se napihne le delno. Jopiče je treba redno pregledovati in zagotoviti, da je ampula ustrezno
nameščena. Za odpravo te težave nekateri proizvajalci pritrdijo ampulo do zahtevanega navora, nekateri nameščajo ampule
z bajonetno povezavo, drugi pa namestijo prozorno plastiko, skozi katero sta ampula in mehanizem vidna.
Rešilni jopiči so zaradi telesne dejavnosti, ki jo potrebna pri ribolovu, izpostavljeni velikim obremenitvam, zaradi česa se lahko
zmanjša tesnost plinske ampule. Ribiči se morajo tega zavedati in morajo svoje rešilne jopiče redno pregledovati.
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Vzdrževanje: v idealnih razmerah bi proizvajalci priporočili, da se rešilni jopiči pregledajo in servisirajo vsakih dvanajst mesecev.
Vendar ni razloga, da napihljivih rešilnih jopičev, ki se uporabljajo kot osebni plavajoči pripomočki, ne bi po navodilih proizvajalca
vzdrževali ribiči sami. Če se rešilni jopič nehote napihne, ga morate biti sami sposobni ponovno zložiti in pripraviti za ponovno
uporabo. Poleg rešilnega jopiča morate kupiti še najmanj en rezervni komplet. Ti kompleti vsebujejo nadomestno plinsko ampulo,
novo topno tableto in vse potrebno, da je rešilni jopič spet uporaben po tem, ko je bil že napihnjen. Hidrostatični rešilni jopiči so
bolj zahtevni za vzdrževanje, servisiranje pa mora opraviti proizvajalec.

Na kaj morate biti pozorni
Udobje: boste v njem lahko udobno delali? Oblecite rešilni jopič in preverite, ali je udoben. Drgnjenje okoli vratu je pogosta
težava, ki jo preprečite z majico z visokim ovratnikom. Druga morebitna težava je, da vas ampula in mehanizem zbadata v prsni
koš, ko se pri delu sklanjate ali nagibate.
Pasna zaponka: preverite, ali je zaponko za pritrditev pasu preprosto zapeti. Številne rešilne jopiče, pri katerih je treba pas
pretakniti okoli drsnika, je težko zapeti z mrzlimi rokami, ker je treba pas po zapenjanju tesno zategniti. Obstajajo preprostejše
avtomatske in zaskočne zaponke, ki jih lahko hitreje zapnete in jih ni treba zategniti. Preverite, kako dobro zaponka oprime pas,
saj je zrahljanje pasu pogost problem.
Točke zatikanja: poiščite rešilni jopič s ploskim profilom, ki se prilega vašemu telesu in ne sega preveč čez pas. Glavne
točke, s katerimi se lahko zataknete, so vrvice ali gumbi za sprožitev ročnega napihovanja, ki so običajno na spodnjem delu
jopiča. Pri rešilnem jopiču s samodejnem napihovanjem je smiselno, da vrvico za ročno napihovanje shranite znotraj jopiča in jo
namestite med trakove na ježka (Velcro) ali pri koncu zadrge. Če samodejno napihovanje ni uspešno, morate za sprožitev ročnega
napihovanja seveda odpeti jopič, vendar je to zelo malo verjetno.
Zapenjanje: jopiči se zapenjajo s trakovi na ježka (Velcro), zadrgami ali gumbi. Trakovi na ježka (Velcro) so zelo učinkoviti, vendar
takoj ko se umažejo z drobnim peskom ali manjšimi delci, ne držijo več tako učinkovito in jopič se lahko stalno odpira. Gumbi in
zadrge so morda primernejši, če je rešilni jopič pogosto izpostavljen drobnim delcem.
Čiščenje: pri večini ribolovnih dejavnosti je ključnega pomena, da je oblačila mogoče očistiti.
Vzdržljivost: lahki rešilni jopiči iz tankih materialov morda niso primerni za stalno uporabo pri delu, saj se vrhnji del jopiča hitro
strga, prav tako se poškodujejo napihljivi prekati. Pri težkem fizičnem delu mora biti ojačen vsaj spodnji del jopiča. Lahko se
odločite tudi za trpežne rešilne jopiče, ki so kratki in tako niso izpostavljeni vršam.
Svetilka in piščalka: rešilni jopiči, ki ustrezajo zahtevam konvencije SOLAS, so opremljeni s svetilko in piščalko. Za osebni
plavajoči pripomoček ni nujno, da ustreza zahtevam konvencije SOLAS, vendar je zelo priporočljivo, da ima svetilko in piščalko.
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1.2.5 REŠILNI JOPIČI

1.2.6 NEPREMOČLJIVA OBLAČILA
Z všitim rešilnim jopičem
Na voljo sta poseben nepremočljivi vrhnji del oblačila, ki se lahko razširi, in nepremočljivi jopič, ki se zapne z gumbi, ki se odpnejo,
če se rešilni jopič napihne. Pri testiranjih je večina ribičev zelo dobro sprejela rešilni jopič, ki nadomešča naramnice nepremočljivih
hlač.
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Rešilni jopič sestavlja širok ploski del, ki se udobno namesti na ramena uporabnika. Trakove, ki so pritrjeni na zgornji del hlač,
lahko prilagodite, tako da hlače delujejo kot učinkoviti trak čez dimlje za rešilni jopič, ko pristanete v vodi. Rešilni jopič in
nepremočljive hlače je mogoče kupiti ločeno, kar omogoča, da se lahko po tem, ko se hlače obrabijo, rešilni jopič uporablja
z novimi hlačami.
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1.3

SKLEPNE UGOTOVITVE

Ribiči bodo spoznali, da ima vsaka oprema svoje omejitve in pomanjkljivosti. Vsi pripomočki se lahko drgnejo ob vrat uporabnika,
zato je za zaščito vratu priporočljivo nositi majico z visokim ovratnikom. Ribiči se utopijo tudi ob toplem vremenu; dejansko se
večina ribičev utopi ob mirnem vremenu.
Nošenje osebnega plavajočega pripomočka zahteva določen napor, a sčasoma se boste nanj navadili in vas ne bo več oviral.
Skrbno izberite opremo in se odločite za tisto, ki ustreza vašim ribolovnim dejavnostim, in jo, če je le mogoče, pomerite skupaj
z nepremočljivimi oblačili še pred nakupom.
Napihljivi rešilni jopiči niso oprema, na katero lahko po nakupu pozabite. Po uporabi jih morate posušiti in redno pregledovati, da
niso poškodovani in da plinska ampula dobro tesni.
Ob nakupu napihljivega rešilnega jopiča kupite tudi pribor za ponovno aktiviranje. Z njim boste rešilni jopič lahko zložili in pripravili
za ponovno uporabo, če bi se ta samodejno napihnil zaradi nehotene sprožitve ali prodora vlage v mehanizem (hidrostatični
rešilni jopiči ne reagirajo na vlago, vendar jih mora v primeru naključne sprožitve zložiti in za ponovno uporabo pripraviti
proizvajalec.)
Morate se zavedati, da oprema, ki jo nosite dnevno pri delu na ribiškem plovilu, ne bo trajala večno. Pred uporabo vedno preverite,
ali je vaš rešilni jopič že obrabljen, in poskrbite, da ga vsako leto servisira pooblaščena oseba.
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2.1

UVOD

STABILNOST
Stabilnost je zmožnost plovila, da se v vodi obrne v pokončen položaj.
Dobro razumevanje dejavnikov, ki zmanjšujejo stabilnost, je bistvenega pomena za sprejemanje pravilnih odločitev in
ustreznih ukrepov med plovbo.

TEŽIŠČE (G)
Je točka, na kateri celotna teža plovila deluje navpično navzdol. Nižje kot je ta točka, bolj stabilno je plovilo.

VI-2. Vizualizacija „težišča“
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Težišče se premakne z natovarjanjem na plovilo; težak tovor visoko na krovu pomeni višje težišče in manj stabilno plovilo.
Tovor pod krovom pomeni izboljšano stabilnost. Težišče se premakne k dodani teži, stran od odstranjene teže in vzporedno
s premaknjeno težo.

VI-3. Vzroki za premik „težišča“

Do učinka proste površine pride, ko se tekočine pretakajo zaradi premikanja plovila. To povzroči premik težišča, kar močno
vpliva na stabilnost.
Če je rezervoar ali zabojnik poln, se njegova vsebina ob gibanju plovila ne premika, torej se težišče plovila ne spremeni. Če pa
je rezervoar ali zabojnik delno poln, se njegova vsebina premika skupaj s plovilom in težišče plovila se spremeni, stabilnost pa
zmanjša. Rezervoarji za gorivo so razdeljeni na manjše enote, da se zmanjša učinek proste površine.


VI-4. Poln rezervoar: težišče se med plovbo plovila
ne premika (povzeto po Transport Canada, marec
2003)

VI-5. Delno poln rezervoar: težišče se med plovbo
premakne na stran (povzeto po Transport Canada,
marec 2003)
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UČINEK PROSTE POVRŠINE

Če je na plovilu velika količina rib, bodisi na krovu bodisi v skladišču za ribe, se te lahko premikajo in povzročijo učinek proste
površine. Bistvenega pomena je, da so ribe shranjene v zabojih, ali da je skladiščni prostor predeljen s pregradami iz desk, ki
preprečujejo, da bi se ribe premikale in ogrozile stabilnost plovila.


VI-6. Nakopičene ribe se premikajo in povzročijo
učinek proste površine (povzeto po Transport
Canada, marec 2003)

VI-7. Voda se pretaka po palubi in povzroča učinek
proste površine (povzeto po Transport Canada,
marec 2003)

NADVODJE
Je navpična razdalja med vodno gladino in krovom plovila.

KROV

NADVODJE

VI-8. Ponazoritev nadvodja in ugreza (povzeto po FAO, dokument 517)
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UGREZ
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2.2

OGROŽANJE STABILNOSTI

2.2.1 PREDELAVA PLOVILA IN NAMEŠČANJE NOVE OPREME
Zaradi predelave plovila in nameščanje težke opreme se težišče premesti navzgor in zmanjšala stabilnost ladje.
Če želite namestiti novo dvigalo, zaščitni krov, boben za mrežo, vitel ali žerjav, se morate o tem najprej posvetovati s pristojno
osebo ali navtičnim arhitektom. Samo strokovnjak lahko oceni, kakšen učinek bo imela oprema nad krovom na nadvodje plovila,
in vam svetuje, ali so potrebne prilagoditve ali novi stabilnostni izračuni.
Ne pozabite, da počasno kopičenje zalog in opreme dodatno obremeni vaše plovilo, zato izvajajte redna čiščenja in skrbno
preverite, kje so shranjeni težki predmeti.
Težka bremena hranite čim nižje.

2.2.2 PREOBREMENITEV
Ribiška plovila so običajno preobremenjena s preveliko količino ulova v skladišču ali dodatnimi ribami na krovu. Oboje omejuje
stabilnost plovila, zaradi česar obstaja večja nevarnost, da se plovilo prevrne.
Ugotovite, kolikšen ulov lahko varno prevažate, in predvidite zadostno varnostno rezervo za primer slabega vremena in
zmanjšanja gladine goriva v rezervoarju, tako da se lahko varno vrnete domov. Če imate knjigo stabilnosti, preverite pogoje
obremenitve, ki so bili izračunani za določene količine goriva, zalog in ulova.
Na krovu hranite čim manj predmetov in jih vedno dobro pritrdite, da preprečite drsenje. Ko je treba pri ribolovu z mirujočim
ribolovnim orodjem vrše ali mreže odpeljati na novo območje, vedno obstaja skušnjava, da bi opremo zložili čim višje, da bi lahko
na plovilu prevažali kar največ tovora.

V primeru razburkanega morja lahko val na krov prinese na tone vode in nastane učinek proste površine. Zato je ključnega
pomena, da voda s krova odteče v najkrajšem mogočem času. Odtočne odprtine (odtoki) so ključnega pomena za odstranjevanje
naplavljene vode in zmanjšanje nevarnosti, da bi se plovilo prevrnilo.
Do vdora vode lahko pride tudi prek ventilov in cevi v strojnici ali pa prek loput, vrat in zračnikov.
Nekateri ukrepi za preprečevanje te nevarnosti so:


izognite se situacijam, v katerih bi lomeči se valovi ali valovi v krmo lahko preplavili krmo;



poskrbite, da so odtočne odprtine odprte, pred njimi ne sme biti ovir;



na plovilu naj bo čim manj kalužne vode in stopljenega ledu;



pred vsakim potovanjem preizkusite alarme in črpalke za kalužno vodo;



lopute in vrata pustite zaprta in odstranite vrvi, žice in druge ovire.

Valovi v bok

Valovi v krmo

Valovi v polkrmo
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2.2.3 VDOR VODE IN PREPLAVLJANJE

VI-9. Vrste valovanja

2.2.4 RIBOLOV Z VLEČNO MREŽO IN STRGAČAMI
Pri ribolovu z vlečno mrežo in s strgačo je treba dvigati težko opremo. Pri tem je potrebna posebna pozornost, saj se lahko pri
ribolovu z vlečno mrežo in strgačo zaradi napetosti vlečnih vrvi občutno zmanjša nadvodje, težišče pa zviša.

Stabilnost pri vleki in ribolovu s strgačo ali vlečno mrežo
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VI-10. Breme na vlečnih vrveh vpliva na stabilnost
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2.2.5 DVIGANJE ULOVA IN RIBOLOVNE OPREME
Dviganje ribolovnega orodja ali ulova na krov plovila lahko močno zmanjša njegovo stabilnost. Pri dviganju s soho je treba
upoštevati, da se vsa teža tovora prenese na vrh sohe, ko je tovor dvignjen iz vode. Zato je točka obremenitve zelo visoko in
pomaknjena ob bok plovila, zaradi česar se plovilo nagiba.
Preden začnete z dviganjem bremena, razmislite o stanju vašega plovila, razmerah na morju in teži, ki jo nameravate dvigniti.

Stabilnost pri dviganju ulova
Predstavljajte si
celotno težo ulova
na višini škripca

Veliko zvišanje
težišča

Ulov

Velik vzvod bremena

VI-11. Dviganje s soho

Dviganje ulova na krmi
Točka učinka bremena

Nepričakovan vzvod bremena
VI-12. Dviganje s krmnega mostu

Dviganje na branik

Točka učinka bremena
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Vzvod bremena

VI-13. Dviganje s strani

ŠTIRJE KORAKI ZA OCENO STABILNOSTI PLOVILA

KORAK 1
Upoštevajte vse dejavnike, ki lahko ogrožajo stabilnost, kot so:


neprepustnost;



prosta površina;



nadvodje;



nalaganje tovora;



ribolovne dejavnosti;



drugo.

KORAK 2
Zberite vse tehnične podatke o plovilu, kot so:


načrt obrisa plovila;



načrt ureditve plovila;



knjiga stabilnosti,



evidenca predelav plovila;



podatki o registraciji plovila;



zmogljivosti skladišča za ribe, rezervoarjev za gorivo, rezervoarjev za vodo;



nameščeni balast.
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2.3

Če knjiga stabilnosti ni na voljo, se morate posvetovati z navtičnim arhitektom, ki lahko na podlagi vseh razpoložljivih
podatkov izračuna stabilnost plovila. Če razpoložljivi podatki ne zadostujejo, lahko navtični arhitekt za oceno stabilnosti
izvede test nagibanja.

KORAK 3


Neprepustnost/točke navpičnega preplavljanja: kateri deli plovila so kritični in bi lahko prepuščali vodo? Npr.
vrata, lopute, ladijska okna, svetline, zračniki, napeljani skozi trup plovila itd. Katere postopke lahko izvedete in kako
lahko vzdržujete plovilo, da bi preprečili vdor vode?



Proste površine: kje na plovilu lahko prosta površina pomeni problem? Npr. voda, zajeta na krovu, nakopičene ribe na
krovu, voda v kaluži, rezervoarji za gorivo.



Nadvodje: kateri dejavniki bi lahko zmanjšali nadvodje plovila in ali imate tehnične podatke o omejitvah ravni
nadvodja? Npr. preučite nadvodje pri krmi, na sredini ladje in pri premcu in se seznanite z minimalnimi ravnmi.



Nalaganje tovora: ali so v razpoložljivih informacijah o stabilnosti navedene mejne vrednosti tovora? Ali so določena
mesta za shranjevanje opreme? Tovor na plovilu, kot so oprema, gorivo, zaloge in ulovljene ribe, ne sme preseči
minimalne ravni nadvodja.



Ribolovne dejavnosti: premislite, katera ribolovna opravila imajo znaten učinek na stabilnost plovila, in navedite vse
postopke in dejavnosti, ki lahko omejijo negativne učinke.
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Navedite točke, ki so pomembne za vaše plovilo.
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KORAK 4
Izdelajte kontrolni seznam dejavnikov, ki so pomembni za vaše plovilo, in ga uporabljajte kot opomnik, da ne pozabite na
ukrepe in preverjanja, ki jih je treba opraviti za zagotavljanje stabilnosti plovila.
V stolpec spodaj dodajte pomembne točke, ki ste jih opredelili v korakih 2 in 3. V stolpce s postopki vpišite vsa navodila,
ki jih je treba upoštevati pri vsaki točki. Zapišite, katere naloge in preverjanja morate stalno izvajati. Kontrolni seznam
(spodnja preglednica) uporabljajte kot opomnik, s katerim bodo vse osebe seznanjene z ukrepi, ki jih je treba izvesti za
varno stabilnost plovila.

KLJUČNI DEJAVNIKI

POSTOPKI
Pred plovbo

Med plovbo

Med ribolovom

Neprepustnost

Proste površine

Nadvodje

Nalaganje tovora

Ribolovne dejavnosti

Primeri scenarijev, ki jih je treba upoštevati:
(a) zapustitev pristanišča s polnim rezervoarjem za gorivo in zalogami, vendar brez rib;
(b) biti na ribolovnem območju s celotnim ulovom;
(c) vrnitev domov z velikim/majhnim ulovom in z malo goriva ali zalog;
(d) drugi dejanski pogoji delovanja (npr. ribolovna dejavnost).
Vir
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Nekatere vsebine iz poglavja o stabilnosti temeljijo na informacijah, ki jih sta jih objavili organizaciji Maritime New Zealand in
Fishing Industry Safety and Health.
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3.3.2 OPR EMA ZA PRVO POM OČ
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S tran 1 4 9

SEZNANITE
SE S TEM,
KAJ MORATE
STORITI

S tran 1 5 0
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3.1

PREGLED POŠKODOVANCA

1. Poskrbite za lastno varnost.
2. Preden se poškodovanca dotaknete, ga ogovorite.
3. Preverite odziv:
yy

Ali je poškodovanec priseben?

yy

Ali vas lahko sliši?

yy

Ali se odziva na bolečine?

yy

Ali je neodziven?

Preverite, koliko se zaveda, stisnite ga za ramena in ga pokličite, da vidite, ali se bo odzval. Če se ne odzove na glas ali dotik, ga
uščipnite v uhelj ali v hrbtišče dlani, da preverite, ali se odziva na bolečine.

Do nezavesti pride, ko je prekinjeno normalno delovanje možganov.
Poškodovanec je lahko v življenjski nevarnosti in morda potrebuje takojšnjo zdravniško pomoč.

KLIC NA POMOČ – KLIC MAYDAY

1. Preverite, ali je radio vklopljen in izbrana nastavitev za visoko zmogljivost.
2. Izberite ustrezni kanal (MF DSC, UKV DSC, UKV kanal 16 ali INMARSAT).
3. Pritisnite gumb za prenos ter počasi in jasno izgovorite:
yy

Mayday (ponovite 3-krat)

yy

To je (3-krat ponovite ime vašega plovila)

yy

Moj klicni znak/MMSI je …

yy

Mayday (ime plovila in identifikacija)

yy

Moj položaj je (navedite zemljepisno širino in dolžino ali dejansko smer in razdaljo od znane točke)

yy

Potrebujem (opišite vrsto pomoči, npr. „zdravstvena pomoč“)

yy

Na krovu je (?) oseb

yy

Konec (to pomeni: prosim za odgovor)

4. Spustite gumb za prenos in počakajte na odgovor.
5. Če ne slišite ničesar, potem PONOVITE KLIC.
Ko bo klic vzpostavljen, bo preusmerjen k zdravniku na enem od radijskih zdravstvenih svetovalnih centrov. Odvisno od okoliščin in
nasveta zdravnika bo obalna straža pomagala pri organiziranju evakuacije.
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3.2

Evropski predpisi določajo minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah, ki se
uporabljajo za ribiška plovila vseh velikosti:


plovila morajo imeti ustrezen komplet za medicinsko pomoč;



člani posadke morajo imeti opravljeno osnovno usposabljanje za zdravstveno in nujno pomoč;



zagotovljeno mora biti zdravstveno svetovanje po radiu;



na krovu mora biti priročnik za prvo pomoč.

V primeru incidenta, bolezni ali poškodbe je življenjskega pomena, da je navzoča oseba, ki je usposobljena za ukrepanje,
dokler ni na voljo strokovna pomoč.

S tran 1 5 1

Vsi člani posadke morajo opraviti osnovni tečaj iz prve pomoči, da lahko po potrebi pomagajo kolegom na krovu.
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3.3

3.3.1 OSNOVNA OPREMA ZA PRVO POMOČ
VSEBINA
1. Šest kompletov za obveze
2. Čistilni robčki (za roke reševalca)
3. Gaze za oskrbo rane
4. Blazinice za oči
5. Obveza na vodni osnovi
6. Dva povoja
7. Lepilni trak
8. Škarje z zaobljeno konico
9. Pinceta
10. Varnostne sponke
11. Krtača za nohte
12. Vrečka z zadrgo z oznakami za primer evakuacije v bolnišnico
13. Šest trikotnih rut
14. Osem parov rokavic iz nitrila
15. Reševalne folije/grelne odeje
16. Zaščitna folija za umetno dihanje
17. Gaze

S tran 1 5 2

OPREMA ZA PRVO POMOČ

OPREMA
1. Maska za oživljanje
2. Samooprijemljivi elastični povoj
3. Gaza kompresa
4. Polietilenske rokavice za enkratno uporabo
5. Obliži
6. Kompresijski povoj
7. Povoj ali obliž s cinkovim oksidom

ZDRAVILA
1. Zdravila za srce
yy

Proti angini pektoris

2. Prebavni sistem
yy

Proti bruhanju

yy

Proti driski
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3.3.2 OPREMA ZA PRVO POMOČ KATEGORIJE C (4)

3. Analgetiki in zdravila proti krčem
yy

Analgetik

4. Živčni sistem
yy

Zdravila proti morski bolezni

5. Zdravila za zunanjo uporabo
yy

Antiseptična raztopina

yy

Preparati za opekline

6. Protistrupi

Poročanje o incidentu
Poročilo o incidentu je pomembno za reševalne službe. Predati ga je treba skupaj poškodovancem, po možnosti v vrečki,
zaprti z zadrgo, da ostane suho. Izvod poročila je morda treba hraniti tudi v evidenci plovila.

(4)

Napotitev na kategorijo C je povezano s tremi kategorijami, v katere razvrščamo plovila v skladu z obstoječimi zahtevami. Od te kategorizacije je odvisno,
katere medicinske izdelke je treba imeti na krovu.

S tran 1 5 3

Naslednja stran vsebuje preprost obrazec za opis incidenta, ki ga lahko kopirate in hranite na krovu skupaj s kompletom za
prvo pomoč.

OBRAZEC ZA OPIS INCIDENTA

1. Poškodovanec

2. Incident

Ime

Datum incidenta

Dan

Mesec

Leto

Kje se je zgodil incident? (npr. na krovu, v kuhinji, v strojnici)

Kratek opis poškodbe

Naziv
delovnega mesta
na krovu
Domači naslov

Čas (UTC/GMT/lokalni)

Del telesa in raven bolečine

Vrat

Brez bolečine
Šibka
Srednje močna
Močna

Datum rojstva

Ženski

Moški

Spol

Brez bolečine
Šibka
Srednje močna
Močna
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3.4

Zgornji del hrbta

Leva rama

Domača telefonska številka
in/ali številka mobilnega telefona

Desna rama

Levi komolec/podlaket

Alergije?

Desni komolec/podlaket

Leva roka/zapestje

Desna roka/zapestje

Ne
Levi kolk/stegno/zadnjica

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnosti

Desni kolk/stegno/zadnjica

Levo koleno

Desno koleno

Desni gleženj/stopalo

Levi gleženj/stopalo

Jemljete kakršna koli zdravila?
Ne
Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnosti

Poškodba hrbtenice?

Da

Ne

Dihanje
Normalno

Zavest
Se oseba spomni svojega imena/kje je?
Je oseba prisebna?

Globoko

Se ne odziva?

Plitvo
Glasno

Ne
Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnosti

Hitro
Počasno

Se odziva na bolečino?
Zdravstvena anamneza

Težko

Utrip

Normalen

Hiter

Počasen

Močan

Šibak

Koža
Temperatura
Zelo hladna

Vlažnost
Vlažna

Hladna

Normalna

Normalna

Normalna

Pordela

Suha

Vroča
Zelo vroča
S tran 1 5 4

Barva
Bleda

Kdaj je oseba nazadnje jedla?

4 • Delovna oprema

4.1

UVO D

4.3

ROČ NI SIG NAL I ZA DVI GAN JE
JE EVI DEN C
PRE VER JAN JA, PRE GLE DI IN VO DEN

4.4

OB RAZ CI ZA PRE GLE D

4.2

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
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PLOVILO Z VLE ČNO MRE ŽO
PLOVILO ZA RIB OLOV Z VRŠ AMI
REM O ZA JIGG ING
PLOVILA Z MRE ŽAM I/PA RAN GAL I/OP
MRE ŽO Z GRE DJO
PLOVILO S STR GAČ O ALI Z VLE ČNO
ZAP ORN A PLAVAR ICA

S tran 1 5 5

OPRAVLJAJTE
REDNE
PREGLEDE
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4.1

UVOD

DELOVNA OPREMA
Pomeni vso opremo, ki se uporablja med delom na krovu plovila, kot so na primer:


ročno orodje z ročnim upravljanjem ali ročno orodje na električni pogon;



lestve, tako fiksne kot prenosne;



transportni trakovi;



dvigala;



hladilne naprave (hlajenje morske vode, izdelava ledu);



oprema kuhinje in prostora za krmiljenje;



vitli;



naprave za vleko;



bobni za mrežo;



Puratićevi vitli, žerjavi in škripci, viseči škripci in dvigala;



oprema na kopnem, ki se uporablja za iztovarjanje, kot so viličarji in delovna oprema z lastnim pogonom.

Vsaka oseba, ki je odgovorna za delovanje plovila, mora zagotoviti, da je delovna oprema:


primerna za uporabo in da ustreza svojemu namenu ter pogojem, v katerih se uporablja;



vzdrževana v varnem stanju za uporabo, tako da nista ogrožena zdravje in varnost oseb;



pregledana, da je še naprej varna za uporabo.

Vse preglede mora opraviti pristojna oseba, evidenco pregledov je treba hraniti.

Za dvižno opremo, kot so vitli in naprave za vleko, so predvideni posebni varnostni ukrepi in pregledi. Dvižna oprema
mora biti:


primerna, dovolj trdna in stabilna za predvideno uporabo. Enako morajo biti primerni tudi tovor in vse z njim povezano
(npr. zaboji za ribe, dvižni kavlji itd.);



nameščena ali vgrajena tako, da preprečuje tveganja poškodb, do katerih bi lahko prišlo, če bi na primer oprema ali
tovor padel na člana posadke ali ga udaril;



vidno označena z ustreznimi informacijami, ki jih je treba upoštevati za varno uporabo, npr. kakšna je varna delovna
obremenitev. Dodatki, kot so stremena, jermeni, kavlji itd., morajo biti prav tako označeni.

Upravljavci morajo poskrbeti, da:


je dviganje načrtovano in nadzirano ter da ga varno izvajajo pristojne osebe;



je bila pred začetkom dela izvedena ustrezna ocena tveganja;



je oprema za dviganje oseb ustrezno označena in varna za uporabo v ta namen, npr. da so bili sprejeti vsi potrebni
ukrepi za odpravo ali zmanjšanje tveganja;



se vsa okvarjena oprema takoj umakne iz uporabe.

S tran 1 5 6

Za gornje namene mora odgovorna oseba temeljito poznati dvižno opremo in postopke dviganja. To je lahko poveljnik ali
član posadke, vendar se priporoča, da je za to zadolžena usposobljena oseba.

ROČNI SIGNALI ZA DVIGANJE

Diagrami reproducirani z dovoljenjem Agencije za pomorstvo in obalno stražo Združenega kraljestva.

ZAČETEK
Upoštevajte
moja navodila.

PREMIK NAPREJ

Stisnite pest in jo odprite
za „začni dvigati tovor“ ali
„počasi premikaj tovor“.

KONEC
Prenehajte upoštevati
moja navodila.

DVIGNI

STOJ

SPUSTI

ZASUKAJ V LEVO

PREMIK NAZAJ

LEVO
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4.2

NEVARNOST

ZASUKAJ V DESNO

DESNO

Kažite z obema rokama.

S tran 1 5 7

VI-14. Standardni ročni signali za dviganje
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4.3

PREVERJANJA, PREGLEDI IN VODENJE EVIDENC

Preden dvižno opremo in pripadajočo opremo prvič uporabite, jo mora pregledati pristojna oseba. Ob redni uporabi mora biti tudi
najmanj enkrat letno temeljito pregledana, da se odpravijo morebitne okvare.
Pristojna oseba naj pripravi načrt pregledov in ga izvaja. Podrobnosti naj bodo vnesene v knjigo vzdrževanja, ki mora biti na voljo
za pregled. Po vsakem preverjanju ali pregledu dvižne opreme je treba lastniku in poveljniku ribiškega plovila predložiti poročilo,
da lahko ustrezno ukrepata.
Upošteva se vsa oprema, ki se uporablja pri dviganju, vključno z opremo, ki se uporablja za sidranje in pritrjevanje dvižne opreme
ali njeno podporo. Dodatki, kot so verige, jermeni, stremena, očesni vijaki itd., so prav tako vključeni. Opreme za izvlek (vlečne vrvi,
vrvi, verige, vezni členi, škobci itd.), ki je običajno pod vodo ali ostane tam med večjim delom ribolova, ni treba upoštevati. Kadar
pa vitel ali napravo za vleko uporabljate za dviganje, ju morate upoštevati.
Če je na primer nosilnost vitla pri iztovarjanju ulova samo 0,5 tone, se pregled opravi pri obremenitvi 0,5 tone, čeprav je nosilnost
vitla, ko se uporablja za vleko, 5 ton.
Pogostost pregledov je odvisna od razmer in uporabe opreme. Za opremo, ki se pogosto uporablja v razmerah, ki lahko povzročijo
hitro korozijo in obrabo, so trije meseci razumno obdobje. Preostalo opremo je morda treba pregledati vsakih šestih mesecev,
vsekakor pa mora biti vsa oprema pregledana najmanj enkrat letno.
V naslednjem podpoglavju boste našli obrazec za pregled plovila z vlečnimi mrežami, z vršami, z mrežami/parangali/opremo za
jigging ter s strgačo/vlečno mrežo z gredjo in z zaporno plavarico. Opozoriti je treba, da seznam ni izčrpen.

OBRAZCI ZA PREGLED

4.4.1 PLOVILO Z VLEČNO MREŽO

PREDMET

STANJE/REZULTAT
A: sprejemljivo
R: potrebno popravilo/zamenjava/prilagoditev
C: popravljeno
NA: ni relevantno
3 meseci

6 mesecev

9 mesecev

12 mesecev

Vitel, ki vključuje: podstavek, zavore, sklopke,
vodila, valje, krmilni ventil in hidravliko
Krovni škripci in viseči škripci, vključno
s škobci
Vlečna točka, vlečne verige ali žice,
zaviralne verige
Soha ali dvigalo za dviganje vreč, ki vključuje:
vitel, žico, škripec, kavelj za škobec, krmilni
ventil in hidravliko
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4.4

Oprema za iztovarjanje, ki vključuje: soho,
škripec, žice, kavlje, škobce, kavlje za zaboje,
vitel, krmilni ventil in hidravliko
Puratićev vitel in žerjav
6 mesecev

12 mesecev

Boben za mrežo, ki vključuje: krmila
in hidravliko
Sistem za ravnanje z ribami, transportni trak,
dvigalo itd.
Lestev v skladišču za ribe
Ročni električni brusilnik
Električni vrtalnik
Varilne naprave
Prenosni generator
Oprema za sežiganje in rezanje
12 mesecev
Ročno orodje in razno

Nepritrjena dvižna oprema
Nepritrjena dvižna oprema, kot so škripci z verigami, mora biti pregledana pred uporabo in po 12 mesecih.

S tran 1 5 9

Izbijač za verižni spojnik
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4.4.2 PLOVILO ZA RIBOLOV Z VRŠAMI

PREDMET

STANJE/REZULTAT
A: sprejemljivo
R: potrebno popravilo/zamenjava/prilagoditev
C: popravljeno
NA: ni relevantno
3 meseci

6 mesecev

9 mesecev

Naprava za vleko, ki vključuje: ogrodje,
škripec, vzvod, krmila in hidravliko
Škripec sošice, ki vključuje: ogrodje sošice,
škripec in škobec
Boben na robnici, če se uporablja namesto
škripca sošice
Soha ali dvigalo za dviganje vreč, ki vključuje:
vitel, žico, škripec, kavelj za škobec, krmilni
ventil in hidravliko
Oprema za iztovarjanje, ki vključuje: soho,
škripce, žice, kavlje, škobec, kavlje za zaboje,
vitle, krmilni ventil in hidravliko
6 mesecev

12 mesecev

Lestev v skladišču za ribe
Ročni električni brusilnik
Električni vrtalnik
Varilne naprave
Prenosni generator
Orodje za sežiganje in rezanje
12 mesecev
Ročno orodje in razno
Nepritrjena dvižna oprema
Nepritrjena dvižna oprema, kot so škripci z verigami, mora biti pregledana pred uporabo in po 12 mesecih.

S tran 1 6 0

12 mesecev

PREDMET

STANJE/REZULTAT
A: sprejemljivo
R: potrebno popravilo/zamenjava/prilagoditev
C: popravljeno
NA: ni relevantno
3 meseci

6 mesecev

9 mesecev

12 mesecev

Naprave za vleko mrež, ki vključujejo:
ogrodje, prijemalno čeljust in transportni trak,
krmilo in hidravliko
Naprava za stresanje/zlaganje mrež
Naprave za vleko vrvi, ki vključujejo: ogrodje,
škripec, vzvod, krmila in hidravliko
Vodila ali škripec sošice, če se uporabljajo
Oprema za iztovarjanje, ki vključuje: soho,
škripec, žice, kavlje, škobec, kavlje za zaboje,
vitel, krmilni ventil in hidravliko
6 mesecev

12 mesecev
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4.4.3 PLOVILA Z MREŽAMI/PARANGALI/OPREMO ZA JIGGING

Ročni kolut za vleko
Odstranjevalniki rib
Lestev v skladišču za ribe
Ročni električni brusilnik
Električni vrtalnik
Varilne naprave
Prenosni generator
Orodje za sežiganje in rezanje
12 mesecev
Ročno orodje in razno
Nepritrjena dvižna oprema

S tran 1 6 1

Nepritrjena dvižna oprema, kot so škripci z verigami, mora biti pregledana pred uporabo in po 12 mesecih.
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4.4.4 PLOVILO S STRGAČO ALI Z VLEČNO MREŽO Z GREDJO

PREDMET

STANJE/REZULTAT
A: sprejemljivo
R: potrebno popravilo/zamenjava/prilagoditev
C: popravljeno
NA: ni relevantno
3 meseci

6 mesecev

9 mesecev

12 mesecev

Vitel, ki vključuje: podstavek, zavore, sklopke,
držala, vodila, valje, krmilni ventil in hidravliko
Sohe, ki vključujejo: vrtelj, škripce in žice,
škripce na vrhu soh in varnostne sprostitvene
mehanizme
Krmni in viseči škripci, ki vključujejo: škobec
Soha ali dvigalo za dviganje vreč, ki vključuje:
vitel, žico, škripec, kavelj za škobec, krmilni
ventil in hidravliko
Oprema za iztovarjanje, ki vključuje: soho,
škripce, žice, kavlje, škobec, kavlje za zaboje,
vitel, krmilni ventil in hidravliko
Vrvje za vlečno mrežo z gredjo/strgačo
Verige za zadrževanje gredi (za natovarjanje
in popravila)
6 mesecev

12 mesecev

Sistem za ravnanje z ribami, transportni trak,
dvigalo itd.
Lestev v skladišču za ribe
Ročni električni brusilnik
Električni vrtalnik
Varilne naprave
Prenosni generator
Orodje za sežiganje in rezanje
12 mesecev
Ročno orodje in razno
Nepritrjena dvižna oprema
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Nepritrjena dvižna oprema, kot so škripci z verigami, mora biti pregledana pred uporabo in po 12 mesecih.

PREDMET

STANJE/REZULTAT
A: sprejemljivo
R: potrebno popravilo/zamenjava/prilagoditev
C: popravljeno
NA: ni relevantno
3 meseci

6 mesecev

9 mesecev

12 mesecev

Pomožni čoln: stanje, motor, reševalna
oprema, radijska oprema
Oprema za nameščanje/dviganje: dvižne
žice, škripci in škobci, vitel in struktura
Naprava za vleko vrvi, ki vključuje: ogrodje,
škripec, vzvod, krmila in hidravliko
Naprava za vleko mreže s krme: vključno
s hidravličnim ogrodjem in krmili
Naprava za vleko mreže s premca: vključno
s hidravličnim ogrodjem in krmili
Vitel za zaporno vrv: povezani škripci in vrvje
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4.4.5 ZAPORNA PLAVARICA

Vrvi in vitel za zajemanje ulova: vključno
s soho in vsem vrvjem
Naprava za črpanje rib: vključno s soho
in vsem vrvjem
Valji za transport mreže: vključno z dvigalom
in krmili
Soha/dvigalo za iztovarjanje: vključno
z vsemi povezanimi škripci, verigami, škobci
itd.
6 mesecev

12 mesecev

Lestev v skladišču za ribe
Ročni električni brusilnik
Električni vrtalnik
Varilne naprave
Prenosni generator
Orodje za sežiganje in rezanje
12 mesecev
Ročno orodje in razno

Nepritrjena dvižna oprema, kot so škripci z verigami, mora biti pregledana pred uporabo in po 12 mesecih.
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Izbijač za verižni spojnik
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5.1

UVOD

Urjenje za primer izrednih razmer je vaja, pri kateri poveljnik in posadka simulirajo okoliščine nesreče ali nevarne situacije
na krovu, da lahko vadijo, kako se odzvati. Čeprav z vajo ne moremo predvideti vseh možnih scenarijev, pa člani posadke
dobijo predstavo, kako se odzvati v izrednih razmerah. Cilji dobrega odzivanja v izrednih razmerah so:


hiter odziv;



nadzor nad incidentom ali zmanjšanje njegovega obsega;



olajšati evakuacijo, umik in reševanje iz nevarnosti;



zaščita življenja (s pravočasno zdravniško pomočjo) ter



zaščita plovila in njegove opreme.

Vaja bi morala biti zasnovana tako, da ima vsak član posadke možnost, da se seznani s svojo vlogo v resničnih izrednih razmerah,
z mestom in vrsto opreme, ki je na razpolago na krovu, ter da dobi posadka kot ekipa večje zaupanje v svoje sposobnosti. Pri vaji
je prav tako mogoče ugotoviti morebitne pomanjkljivosti v načrtu, ki jih je nato mogoče popraviti.
1. Opravite različne vaje z izbiro različnih situacij na plovilu, kot so požar v strojnici, padec s krova ali evakuacija oškodovanca.
2. Med vajo nikogar ne izpostavljajte nevarnosti poškodbe.
3. Člani posadke morajo preveriti delovanje opreme in se naučiti, kako suvereno uporabljati opremo.
4. Spodbujajte člane posadke, naj sodelujejo in se na situacijo odzovejo na varen in učinkovit način.
5. Člani posadke imajo morda lahko občutek, da so na preizkušnji. Vendar je pomembno, da se zavedajo, da se morajo zanesti
drug na drugega, če v resnici pride do izrednih razmer.
6. Ko vajo končate, jo vedno preučite. Pozovite člane posadke, naj spregovorijo o tem, kaj so se naučili in ali bi na podlagi vaje
lahko izvedli kakšne izboljšave. Na primer:
yy

Ali je potrebna dodatna oprema?

yy

Ali obstaja alternativno mesto za skladiščenje opreme?

yy

Ali kateri od članov posadke potrebuje dodatno (ali osvežitveno) usposabljanje?
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KAKO IZVESTI UČINKOVITO VAJO
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5.2
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5.3

NAČRT UKREPANJA OB IZREDNIH DOGODKIH

V okviru vašega načrta ukrepanja razmislite o naslednjih točkah in svoje ugotovitve zabeležite v ladijski dnevnik:
(a) kratek opis vsakega morebitnega izrednega dogodka (npr. človek v morju, požar, okvarjena oprema);
(b) seznam takojšnjih ukrepov za odziv na posamezen izredni dogodek;
(c) imena oseb, odgovornih za ukrepe ali postopke, ki jih je treba upoštevati v načrtu.

KONTROLNI SEZNAM UKREPOV V IZREDNIH RAZMERAH

To poglavje vsebuje seznam osnovnih ukrepov za najbolj verjetne izredne razmere na malih ladjah. Kontrolni seznami lahko
pomagajo pri pripravi vaj in pri poročanju.

5.4.1 ČLOVEK V MORJU
Sprejmite ukrepe za zmanjšanje tveganja padcev čez krov, vendar bodite pripravljeni na uspešno reševanje iz vode. Vedeti
morate, kaj je treba storiti, in pripraviti ustrezen načrt za svojo ladjo.
Postopki za reševanje iz vode morajo upoštevati naslednje ukrepe in določbe:


sprožite alarm: zakričite „človek v morju“;



določite opazovalca: ne umaknite pogleda z osebe v vodi;



vrzite rešilni pas: za označitev položaja;



zaobrnite ladjo: zavijte v nasprotno smer;



signal za nevarnost: po radiu pokličite pomoč;



vlečenje iz vode: na vrv privežite predmet, s katerim boste lahko osebo povlekli nazaj na krov;



organizirajte se: imejte na dosegu različna sredstva za reševanje iz vode, na primer košaro, lestve, dvižno streme ali drugo;



prva pomoč/medicinska oskrba: priskrbite si primeren komplet prve pomoči in se usposobite za preprečevanje podhladitve.

5.4.2 VDOR VODE
Na pokritih čolnih lahko pride do vdora vode kadar koli, ko ste na morju ali v pristanišču. Vdor vode je mogoče preprečiti, če pa
ga ne morete preprečiti, ga je v večini primerov mogoče nadzorovati. Če odkrijete puščanje cevi kmalu po nastanku okvare, lahko
preplavljanje osamite in ga nadzirate z izčrpavanjem vode iz prizadetega prostora.
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5.4

Preplavljanje lahko hitro napreduje in je pozno odkrito, kar ne dopušča dovolj časa za reakcijo. Učinkovit alarm za kalužno vodo
lahko odločilno vpliva na zagotavljanje zgodnjega opozarjanja na izliv vode.



sprožite alarm;



poženite črpalke, preverite, ali je črpanje učinkovito;



stražar v prostoru za krmiljenje naj pošlje sporočilo po radiu bližnjim plovilom in obalni straži;



zaobrnite plovilo k plitvi vodi ali proti pristanišču. Razmislite o potegu plovila na kopno;



prizadevajte si za zajezitev pretoka vode z zapiranjem ventilov ali zatesnitvijo luknje;



če črpalke ne delujejo, zapustite prostor in ga dobro zaprite;



zaprite vrata, lopute in odprtine, da preprečite preplavljanje spodnjih delov plovila;



odtoke ali odtočne odprtine pustite odprte, da lahko odvečna voda odteče;



iz desk in posod z ribami naredite nadomestne pregrade, s katerimi zamejite vdor vode;



poiščite luknje, skozi katere vdira voda v sosednje predele plovila.



upoštevajte učinek, ki ga ima preplavljeni del plovila na stabilnost;



uporabite material za tesnitev lukenj, da preprečite vdor vode;



pripravite se na zapustitev plovila. Ostanite na plovilu, dokler je to še varno;



plovilo zapustite samo na ukaz poveljnika;



ne nosite osebnega plavajočega pripomočka ali potapljaške opreme, ko ste na plovilu (zaprti prostori), ker lahko njihova
plovnost onemogoči zapustitev plovila med nenadno prevrnitvijo. Vendar imejte opremo v bližini, da je takoj na voljo.
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Za zmanjšanje tveganja vdora vode in škode, ki jo povzroča preplavljanje, vedno vzdržujte neprepustne oddelke in preverjajte, ali
se v vseh prostorih pod krovom izvajajo redna popravila in so prostori vzdrževani. Če vaše plovilo zalije voda:
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5.4.3 TELESNE POŠKODBE/NUJNA ZDRAVSTVENA POMOČ
Člani posadke morajo biti usposobljeni za prvo pomoč in vedeti, kako ravnati v nujnih zdravstvenih primerih, kot so nezavest,
ureznine, opekline, podhladitev in ohladitveni šok. Če pride do nesreče, ukrepajte na naslednji način:


spremljajte stanje poškodovanca na krovu;



sprožite alarm s pošiljanjem radijskega klica Mayday, če gre za življenjsko nevarnost;



če je treba, zaprosite za zdravstvene nasvete po radiu;



pripravite se na evakuacijo s helikopterjem ali drugim morskim plovilom;



vrnite se v pristanišče.

5.4.4 SLABE VREMENSKE RAZMERE
Pred izplutjem se seznanite z vremensko napovedjo in razmerami za plovbo po morju na vašem območju:


stalno spremljajte vremenske razmere na območju plovbe, ko se odpravljate na plovbo;



obvestite posadko, če je napovedano slabo vreme in/ali preden nameravate prečkati nevarno območje;



zaprite vrata, lopute in odprtine, da preprečite vdor vode v plovilo;



izpraznite črpalke za drenažo kaluž, da preprečite izgubo stabilnosti;



posadka mora poskrbeti za nepritrjeno opremo in tovor na krovu;



preverite, ali so vsi dovodi in odtočne cevi, ki vodijo v trup, vodotesni;



bodite pripravljeni na izvajanje začasnih popravil;



ne nosite osebnega plavajočega pripomočka ali potapljaške opreme, ko ste v plovilu (zaprti prostori), ker lahko njihova
plovnost onemogoči zapustitev plovila med nenadno prevrnitvijo. Vendar imejte opremo v bližini, da je takoj na voljo;



če je treba, zasidrajte plovilo v zavetju (varen pristan), če je to potrebno.

5.4.5 POŽAR
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Požari se lahko začnejo v kuhinji ali v strojnici. Plovilo opremite s primernimi sredstvi za preprečevanje požarov na teh območjih.
Preverite, ali je območje okoli štedilnika čisto in si priskrbite gasilno odejo za gašenje požara. Po drugi strani je lahko v strojnici
nameščen sistem inertnega plina. Redno preverjajte ventile sistemov za pršenje vode. V primeru požara bodite pripravljeni na
izvedbo naslednjih ukrepov:


kdor prvi odkrije požar, mora sprožiti alarm;



o požaru obvestite obalno stražo;



če je mogoče, ugotovite mesto izvora požara;



zaprite vso ventilacijo; zaprite lopute, vrata, odprtine, okna in ventilatorje;



prekinite dotok električne energije do ogroženega prostora;



poskrbite za varen izhod oseb z območja požara;



omejite požar in ga pogasite;



upravljajte plovilo tako, da zmanjšate vpliv vetra na gorenje;



ladjo zaobrnite tako, da se dim širi proč od ladje;



preglejte sosednje dele plovila, da preprečite širjenje požara;



ko je požar pogašen, preverite stabilnost plovila;



če ste požar gasili z vodo, jo začnite odstranjevati;



predvidite nadaljnje ukrepe;



pospravite opremo.



vklopite zvočni alarm;



pošljite sporočilo Mayday in sporočite razlog za alarm;



imejte odobren rešilni splav in bodite pripravljeni na njegovo splavitev;



pri sebi imejte „potovalko za izredne razmere“ in jo vzemite s seboj. Vsebuje naj naslednje predmete:
yy

signalne rakete ali svetlobne signale, ki opozarjajo na nevarnost,

yy

EPIRB (radijsko napravo za samodejni klic v sili),

yy

SART (transponder za iskanje in reševanje),

yy

baterijske svetilke,

yy

ročni ali UKV radio,

yy

vodo in nepokvarljiva živila,

yy

komplet prve pomoči,

yy

topla oblačila;



zberite posadko in vsakemu članu dodelite nalogo oziroma obveznost;



zapustite plovilo, če so ogrožena življenja (če kaže, da se bo ladja potopila);



zaprite neprepustne odprtine;



splavite rešilni splav in se nanj, če je mogoče, vkrcajte suhi;



povezovalna vrv naj bo varno pritrjena na plovilo, vendar bodite pripravljeni, da jo odrežete, ko bodo vsi člani posadke na
splavu;



vrzite sidro in napihnite dno splava;



izberite opazovalce;



aktivirajte radijsko napravo za samodejni klic v sili;



obvladajte položaj in ga stalno ocenjujte, dokler vas ne rešijo.
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Priprave za zapustitev plovila obsegajo naslednje ukrepe, odvisno od časa, ki je na voljo, in pogojev reševanja:
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5.4.6 ZAPUSTITEV PLOVILA
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5.5

EVIDENCA VAJ ZA PRIMER IZREDNIH DOGODKOV

Človek v morju

Datum:

Vdor vode

Datum:

Prva pomoč

Datum:

Slabe vremenske razmere

Datum:

Požar

Datum:

Zapustitev plovila

Datum:
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PRILOGI

PRILOGA 1: DIREKTIVE EU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU



Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev
pri delu (okvirna direktiva) (UL L 183, 29.6.1989, str. 1)



Direktiva Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno
opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL
L 393, 30.12.1989, str. 18)



Direktiva Sveta 90/269/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno
premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna direktiva v smislu
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 156, 21.6.1990, str. 9)



Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in
zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem (UL L 206, 29.7.1991,
str. 19)



Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske
oskrbe na ladjah (UL L 113, 30.4.1992, str. 19)



Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih
znakov pri delu (deveta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 245, 26.8.1992, str. 23)



Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu
(UL L 216, 20.8.1994, str. 12)



Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL
L 131, 5.5.1998, str. 11)



Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) –
kodifikacija Direktive 90/679/EGS (UL L 262, 17.10.2000, str. 21)



Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih
zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 177, 6.7.2002, str. 13)



Direktiva 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje
v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (Sedemnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1)
Direktive 89/391/EGS) (UL L 42, 15.2.2003, str. 38)



Direktiva 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta
89/391/EGS) (UL L 158, 30.4.2004, str. 50)



Direktiva 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah
v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj)
(19. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 114, 27.4.2006, str. 38)



Direktiva 2009/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih
zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS –
kodifikacija Direktive 89/655/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivami 95/63/ES, 2001/45/ES in 2007/30/ES) (UL L 260,
3.10.2009, str. 5, uporaba delovne opreme, 1989)

IMO, Konvencija o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju (COLREGs), sprejeta 20. oktobra 1972;
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx



IMO, Mednarodna konvencija o iskanju in reševanju na morju (konvencija SAR, sprejeta 27. aprila 1979)
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf



FAO, Kodeks odgovornega ribištva, 1995
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm



FAO/MOD/IMO, Smernice za usposabljanje in certificiranje osebja ribiških plovil, 2000
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/



FAO/MOD/IMO, Prostovoljne smernice za projektiranje, konstrukcijo in opremo malih ribiških plovil, 2005
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/



MOD, Konvencija o delu na področju ribolova, 2007 (Konvencija št. 188)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188



MOD, Priporočila o delu na področju ribolova, 2007 (Priporočilo št. 199)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199



IMO, Kodeks mednarodnih standardov in priporočenih praks za varnostne preiskave pomorskih nesreč in nezgod,
13. junij 2008
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf



FAO/MOD/IMO, Varnostna priporočila za ribiška plovila s krovom, krajša od 12 metrov, in ribiška plovila brez krova, 2012
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf
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PRILOGI

PRILOGA 2: ZAKONODAJA FAO/MOD/IMO

KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE
Brezplačne publikacije:
• en izvod:
na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• več kot en izvod ter plakati in zemljevidi:
pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_sl.htm),
pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm),
pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali
s klicem na telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno EU) (*).
(*)

Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko
klic zaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj:
• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KE-04-15-025-SL-N

Te smernice so bile pripravljene za preprečevanje tveganja za mala ribiška plovila in njihove posadke, da
se lahko po plovbi varno vrnejo v pristanišče. Približno 80 % celotne ribiške flote EU so mala ribiška plovila,
število smrtnih žrtev, poškodb in izgubljenih plovil pa je nesprejemljivo visoko, zato so te smernice ključne pri
preprečevanju tveganj in zaščiti širših ribiških skupnosti. Smernice so razdeljene na module, ki se osredotočajo
na ključna področja, in sicer plovilo, posadko, ribolovne dejavnosti, resnične dogodke, oceno tveganja in dodatne
informacije, kot so plavajoči pripomočki, stabilnost, prva pomoč, delovna oprema in vaje za primer izrednih
dogodkov. Z glosarjem, slikami, fotografijami in grafičnimi prikazi so izpostavljene pomembne točke, zaradi
česar so smernice koristen in uporaben priročnik.

Naše publikacije lahko brezplačno prenesete ali se nanje naročite na naslovu:
http://ec.europa.eu/social/publications
Če želite prejemati najnovejše informacije o Generalnem direktoratu za zaposlovanje,
socialne zadeve in vključevanje, se naročite na brezplačni e-bilten Social Europe na naslovu:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

