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The accident in Molfetta Tank 
Cleaning Station - 5 person died



Tragická událost v Itálii si vyžžžžádala pěěěět oběěěětí

� V průmyslové zóně Molfetta, ležící přibližně 25 km jižně od Bari zahynulo 
3.března 2008 

� pět zaměstnanců čistící stanice „Truck Center“. K neštěstí došlo při čištění
cisternového kontejneru. Zaměstnanci údajně neměli k dispozici žádný dýchací
přístroj, který by je ochránil před toxickými plyny. Čtyři lidé, včetně vedoucího 
stanice zemřeli uvnitř nádrže, pátý po převozu do nemocnice. 

� Podle dostupných informací přijel cisternový kontejner do čistící stanice ráno. 
Personál otevřel jedno víko, což zřejmě považoval za dostatečný krok k 
odvětrání toxického plynu 

� z nádrže. Mezi tím se věnovali jiné práci a v poledne odešli na oběd. Po polední
přestávce se vrátili k cisterně. Dva dělníci prolezli otvorem do nádrže, kde byli 
po čase nalezeni ležící na dně. Vedoucí čistící stanice se jim spolu s dalšími 
pracovníky snažil pomoci. Dva z nich byli přivolanými požárníky vytaženi také
mrtví, třetí zemřel v nemocnici.



� Případ šetří italské Státní zastupitelství s podezřením na zabití
z nedbalosti. Státní správa má nyní výrazný spěch dát bezpečnost v podnicích 
do pořádku, protože ze statistik vyplývá, že jeden milion pracovních úrazů za 
rok stojí přibližně 1000 lidských životů. V roce 2006 se stalo 928 000 pracovních 
nehod při kterých zahynulo 1341 lidí.

� V čistících stanicích má být zavedeno povinné hodnocení SQAS. Od této 
metodiky, kterou mimochodem nabízí i naše poradenské středisko, očekávají
výrazné zvýšení nejen bezpečnosti, ale i kvality služeb čistících stanic.

� Informací o tomto závažném incidentu je velmi málo. Nelze zjistit, zda byl v této 
čistící stanici k dispozici místní provozní předpis, který stanovuje postup při 
čistění cisteren a má být zpracován tak, aby nemohlo docházet k vážným 
pracovním úrazům. 

� Neštěstí takového rozsahu by mělo být pro provozovatele čistících stanic a 
cisteren dostatečným varováním. Školte pravidelně personál, včetně nových 
pracovníků. Nezapomeňte, že také řidiči cisteren mají být prokazatelným 
způsobem seznamováni s obsluhou svěřeného zařízení, včetně všech rizik, 
která jejich práci provázejí. I oni mají být vybaveni písemným postupem pro 
obsluhu cisterny, který jednoznačně definuje veškeré zakázané činnosti. 
V případech, kdy nejsou tato opatření provedena, nese odpovědnost za 
pracovní úrazy zaměstnavatel !

� Miloslav Válek vedoucí poradenského střediska 26.05.2008
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SQAS Questionnaires Change by CEFIC
in June 2011

� TCL 2007 Questionnaire valid until May 31st, 2011

� The  new revised 2011 Questionnaire is expected in 
April 2011 

� „Core” questions will be excluded from TS and TCL 
Questionnaire to new Core Questionnaire 2011

� Food / Feed precautions are added

� M, I, D categories will be excluded



The added value



thank you for your attention

We invite you to visit

www.sqas.pl


