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Uporaba simbola za zadušljivo atmosfero
Uporaba simbola ISO
Povzetek
EIGA je za opozarjanje pred zadušljivo atmosfero številna leta uporabljala simbol sključene postave na tleh.
Simbol so širše uporabljale tako članice združenja EIGA in tudi številni drugi, ki niso člani združenja EIGA.
Čeprav so simbol sprejele članice združenja EIGA, ta ni bil priznan na primer s strani Mednarodne organizacije
za standardizacijo (ISO). Ker simbol ni bil uradno priznan zunaj združenja EIGA, je to povzročilo težave s širšim
sprejemanjem simbola tudi zunaj plinske industrije.
Da bi dosegli širšo prepoznavnost simbola, je EIGA stopila v stik z organizacijo ISO. ISO je posledično sprejela
nekoliko spremenjeno različico simbola združenja EIGA.
Članice združenja EIGA so se strinjale, da bomo začele uporabljati simbol organizacije ISO. To je bilo
sporočeno tudi regionalnim in nacionalnim združenjem za pline.
Simbol
Simbol organizacije ISO je prikazan na sliki 1, simbol združenja EIGA pa za referenco na sliki 2.

Slika 1 Simbol v skladu z ISO 7010 W041
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Slika 2 Simbol združenja EIGA, za referenco

Kako uporabljati ISO 7010 W041
Publikacije in grafični simboli ISO so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Po nakupu se namenska raba varnostnega
znaka uporablja brez licence, na primer kot znak, etiketa, tablica.
Članice združenja EIGA naj kupijo simbol pri organizaciji ISO, www.iso.org. Cena simbola je bila v času izdaje
tega kratkega obvestila 30 CHF. Simbol lahko nato uporablja organizacija, ki ga je kupila. Članice združenja EIGA
naj uporabljajo izvirni format organizacije ISO, da se zagotovi dosledna reprodukcija znaka.
Dodatno besedilo, ki lahko dopolnjuje simbol
Simbol je lahko dopolnjen z dodatnim opozorilnim besedilom. EIGA priporoča:

NEVARNOST ZADUŠITVE

NEVARNOST
ZADUŠITVE
Slika 3 Simbol v skladu z ISO 7010 W041 z opozorilnim
besedilom
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Priporočila Svetovalnega sveta za varnost združenja EIGA
Svetovalni svet za varnost združenja EIGA vsem članicam EIGA priporoča, da uporabijo ta novi opozorilni
simbol ISO, ko bodo posodabljale obstoječe znake in opremljale nove lokacije z obvestilom o možnosti obstoja
zadušljive atmosfere.
Tudi EIGA bo posodobila svoje publikacije z novim simbolom.
EIGA temi zadušitve na spletnem mestu www.eiga.eu namenja posebno pozornost; tam je navedenih več
publikacij o tveganjih pomanjkanja kisika, vključno z dokumentoma EIGA Dok. 44, Nevarnosti inertnih plinov in
iztrošenosti kisika in Znaki pomanjkanja kisika -PR-01.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Vse tehnične publikacije, objavljene s strani združenja EIGA ali v njegovem imenu, vključno s kodeksi prakse, varnostnimi postopki in
katerimi koli drugimi tehničnimi informacijami, ki jih vsebujejo te publikacije, so bile pridobljene od virov, ki so bili ocenjeni kot
zanesljivi, ter temeljijo na tehničnih informacijah in izkušnjah, ki so bile na voljo od članic združenja EIGA in drugih v času njihove
izdaje.
Čeprav EIGA svojim članicam priporoča, da uporabljajo njene publikacije oz. se nanje sklicujejo, pa je sklicevanje nanje ali uporaba
publikacij združenja EIGA s strani njenih članic ali tretjih oseb popolnoma prostovoljna in nezavezujoča. EIGA in njene članice zato ne
jamčijo nobenih rezultatov in ne prevzemajo nobene odgovornosti v povezavi s sklicevanjem na ali uporabo informacij ali predlogov, ki
jih vsebujejo publikacije združenja EIGA.
EIGA nima popolnoma nobenega nadzora nad uspešnostjo ali neuspešnostjo, napačnim tolmačenjem, pravilno ali nepravilno uporabo
katerih koli informacij ali predlogov, ki jih vsebujejo publikacije združenja EIGA, s strani katere koli osebe ali pravnega subjekta
(vključno s članicami združenja EIGA) in izrecno zavrača kakršno koli s tem povezano odgovornost.
Publikacije združenja EIGA se redno posodabljajo, zato uporabnike opozarjamo, da pridobijo najnovejšo izdajo.
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