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Контекст
Малките риболовни кораби представляват над 80 % от риболовния флот на Европейския съюз.
Годишният брой на смъртните случаи, нараняванията и изгубените кораби остава „неприемливо“ висок в сравнение с други
сектори.
В доклада COM(2009) 599 относно практическото прилагане на директивите за здравословни и безопасни условия на труд
— Директива 93/103/ЕО (риболовни кораби) (1) и Директива 92/29/ЕИО (медицинско обслужване на борда на плавателните
съдове), се стига до заключението, че няма съществено въздействие от тези разпоредби за екипажите на малки риболовни
кораби и се препоръчва изготвянето на незадължително ръководство за плавателни съдове с дължина под 15 m.
Настоящото ръководство е в отговор на тази препоръка. Целта му е да се разяснят на равнището на ЕС ключови понятия и
да се подпомогнат държавите членки в изпълнението на техните задължения съгласно рамковата директива и специалните
директиви.
Подкрепа за съдържанието и разработването на ръководството оказа специално назначен от Европейската комисия комитет
за мониторинг, съставен от представители на правителствата, работодателите и профсъюзите.
Макар да се ръководи от няколко разпоредби относно безопасността и здравето, прилагани в различни държави членки,
ръководството не представлява правно обвързващ документ. Основната му цел е да бъдат събрани най-добри практики, чието
прилагане може да помогне за предотвратяване на злополуки в тази уникална и враждебна среда, каквато е морето.
Риболовът е древно занятие, което се предава многократно от едно поколение на друго. По-голямата част от рибарите,
които работят на тези плавателни съдове, са самонаети лица и следователно толерантни към риска по своята природа.
Ръководството е първа стъпка към хармонизирането на действащите стандарти за обучение и образование.

(1)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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Как да четем ръководството
Целта на настоящото ръководство е да се предоставят информация и насоки за всички оператори и членове на екипажа на
европейски малки риболовни кораби(2).
То е организирано като шест отделни модула, така че читателите не трябва да ги четат в определена последователност, а
може да „прескачат“, за да получат нужната им информация. Структурата на модули I, II и III е доста сходна и включва три
основни части: в първата е представена обща информация за възможните опасности и опасения; в следващата е посочен
списък на рисковете, а след това се препоръчва най-добрата съществуваща практика. Модул IV се отнася за аварийни събития.
И накрая, в модули V и VI се разглеждат по-подробно конкретни теми, като, наред с другото, оценка на риска, стабилност,
първа помощ и тренировки. В тези два модула се предлагат и няколко списъка за проверка, с които читателите могат да
правят справка. И накрая, в приложение 2 се посочват международни актове от особено значение за дребномащабния
риболов. Приложенията са предназначени по-скоро за сдруженията на рибари, отколкото за отделните рибари.
Цялата горепосочена информация се предлага и на CDROM, с който се илюстрират основни практики на борда. Това по
същество е интерактивна версия на някои раздели от ръководството, като главната цел е да се насърчи самообучението и да
се съдейства при обучението в институти или колежи.
Повече информация относно законодателството и инициативите на ЕС може да се намери онлайн на следните уебсайтове:
Европейска комисия, Здравословни и безопасни условия на труд:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=148
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
https://osha.europa.eu/bg

(2)

Малки риболовни кораби означава кораби с обща дължина под 15 метра.
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Обхват на ръководството
Целта на настоящото ръководство е да се представи всичко, за което трябва да помислите за по-безопасната работа на Вашия
кораб и за защитата на Вашето и на Вашия екипаж здраве. По-долу е дадено кратко описание на съдържанието на всеки
модул.

Модул I

Кораб

Включва много аспекти, като например
стабилност на кораба и неговото оборудване

Модул II

Екипаж

Посветен е на здравето и безопасността на
членовете на екипажа

Модул III

Риболовни
операции

Разглежда безопасната работа при четирите
основни метода за риболов, включително
тралене, риболов с винтери, риболов с мрежи/
парагади/клатушка/ и бим тралене и драгиране

Модул IV

Реални случаи

Описват се реално възникнали инциденти
и се предоставят съвети за тяхното
предотвратяване

Модул V

Оценка на риска

Дадени са списъци за проверка и насоки за
подходи при оценка на риска

Модул VI

Допълнителна
информация

Дадени са списъци за проверка и
допълнителна информация, които рибарите
могат да ползват по отношение на здравето и
безопасността

Приложение

Законодателство (директиви на ЕС за
здравословни и безопасни условия на труд
(EU OSH); ММО, ФАО, МОТ)

Настоящото ръководство е незадължително, но читателите следва да знаят, че съществуват разпоредби на европейско и
на национално равнище и те трябва да се спазват. В него се предлагат насоки и, в допълнение към разпоредбите, то ще Ви
помогне да направите Вашия риболов по-безопасен.
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Речник на термините и определенията(3)
Анод

Протекторен материал, прикрепен към корпуса и руля за защита от корозия на витлото, вала на
витлото и ходовия винт на руля.

Бим тралене

Риболовен метод за улов на риба, която „лежи“ на морското дъно, като например морски език и
писия. Тралът се държи отворен с помощта на греда (бим) и закачените на нея вериги се влачат по
морското дъно, за да накарат рибата да се вдигне и да бъде уловена в трала.

Велкро

Търговско наименование на две напасващи се материи, чиято структура се състои от примки и
кукички, което им позволява да се закрепват една за друга. Обикновено се използва за затягащи
ленти на спасителните жилетки.

Вериги/проводници
за теглене

Вериги или проводници, които закрепват вързалата с помощта на „прикрепващи вериги“ към
централна точка за теглене, разположена на кърмата на кораба.

Водонепроницаемост

Способността на кораб да устоява на проникването на вода.

Вързала

Проводниците или въжетата, които се използват за теглене на трала.

Гъргър

Риболовна система от мрежа, с която се прави кръг около рибен пасаж.

Децибел

Измервателна единица за нивото на шума.

Драгиране

Риболовен метод за заровени на морското дъно черупкови организми. Драги със зъби, които да
копаят в пясъка, се теглят едновременно, като изкопават и събират различни видове миди.

Заобикалящ правилата

Кораб, проектиран за постигане на максимален риболовен потенциал в рамките на ограниченията
на разпоредбите. Обикновено е къс по дължина, но с голяма широчина и дълбочина.

Заплетен уред

Термин, използван да опише случай, когато риболовен уред се заплете в себе си и впоследствие
трябва да се оправи.

Запънка

Термин, използван за обозначаване на препятствие на морското дъно, на което се запъват
риболовните уреди.

Засядане

Действието при засядане.

Зацепване

Когато риболовните уреди се закачат за препятствие на морското дъно и спрат кораба, това е
известно като „зацепване“.

Издигане на торба

Действието за издигане на „поплавъка“ (торбата) на трала за изпразване на улова.

Инцидент в морето

Инцидент в морето е събитие, което се случва на кораба в морето, например сблъскване или
засядане. В него се включват всички инциденти с екипажа, свързани с работата на кораба.

Кош

Вид капан за улов на раци и омари.

Лични предпазни
средства за плаване

Дреха или приспособление, които при правилно поставяне и използване във водата ще осигурят на
използващия ги определена степен на плаваемост, което ще повиши вероятността за оцеляване.
ЛПСП могат да се разделят в два основни класа:
(1) Спасителни жилетки, които осигуряват на използващите ги закрепване във водата с лицето
нагоре, независимо от тяхното физическо състояние.
(2) Помощни средства за плаваемост, при които се изисква използващите ги да бъдат в съзнание
и да плуват или да извършват други движения, за да поддържат лицето и дихателните си органи
над водата.

Макара

Макара, която може да е квадратна или шестоъгълна, използвана при риболов с клатушка,
особено на скумрия.

Малък риболовен
кораб

За целите на настоящото ръководство това е кораб с обща дължина под 15 метра.

Маркировъчен буй
(Dahn)

Закрепен на поплавък прът със знаменце на върха.
Използват се да плуват на повърхността, за да маркират краищата на риболовните уреди.

Мрежа гъргър

Голяма ограждаща мрежа, която се разполага около рибен пасаж. Дъното на мрежата може да се
пристяга, така че да образува „кесия“, която не позволява на рибата да избяга.

Мрежи

Парчета мрежа, изработени от канап или найлон, които се използват за направата на трал или
хрилна мрежа, или за плетене на мрежи.

(3)

Речникът на термините и определенията трябва да се приема само за целите на самото ръководство, тъй като определения, като например това за
трудова злополука, може да се различават съгласно националното законодателство на отделните държави — членки на ЕС.
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Мятане

Действието за разгъване или разполагане на риболовните уреди.

Наниз

Термин, даван на определен брой винтери или кошове, включително въжето, към което са
свързани.

Нетен тонаж

Обемен метод за определяне на товароподемността на кораб.

Обща дължина

Дължината на кораба от крайните точки на корпуса при носа и кърмата.

Опасност

Термин, използван при оценка на риска, който се отнася до всичко, което може да причини
увреждане.

Освобождаващ отвор

Отвор във фалшборда на кораба, за да може водата да се оттича от палубата.

Оценка на риска

Преценка на всички възможни рискове и методи за тяхното предотвратяване или за защита от тях.

Плаваемост
от материала

Плаваемост, осигурена от материал, който е постоянна част от костюма, с по-ниска от тази на
водата плътност.

Плаваемост
при надуване

За спасителни жилетки: плаваемост, която се постига чрез надуване на въздушна камера.

Повдигащ строп

Въже/строп около отделението с поплавъка на трала, което да се използва за издигане на
поплавъка на борда.

Поправка на уреди

Действие за ремонт на повредени риболовни уреди (при мрежи обикновено това е кърпене).

Потъване

На борда на кораба попада вода и накрая той се потопява.

Прикрепваща верига

Непрекъсната примка от верига, която е намотана около вързалата и промушена през самата себе
си, така че да захваща вързалата.

Приспособление
за скачване

Въже или кабел с определена дължина, които може да се завържат или по друг начин прикрепят
към костюма или спасителната жилетка на друго лице, към спасителна лодка или сал, или към
друг предмет, така че скаченият да се държи в близост до това лице или предмет, за да се
определи местоположението му и така по-лесно да бъде спасен.

Разпоредби

Прилаганите по закон изисквания в държавите — членки на ЕС.

Рамки

Познати като „трални дъски“ — правоъгълните или овални конструкции, които се закрепват
към краищата на трала и благодарение на хидродинамичните сили при тегленето във водата
разтварят устата на трала.

Риболов с винтери

Риболовен метод за улов на черупкови раци и омари в заредени със стръв кошове или кошници.

Риболов с клатушка

Риболовен метод, при който се използват примамки с кукички, които се „клатушкат“ (местят се
нагоре-надолу), за да примамят рибата.

Риболов с парагади

Риболовен метод, при който се използват кукички със стръв, наредени на разстояние по дължината
на въже.

Риск

Вероятността — голяма или малка — някой да пострада от някаква опасност.

Свързани с работата
мускулно-скелетни
смущения

Дейности за физическа работа или условия на работното място, които може да причинят или
да допринесат за наранявания или смущения на мускулите, нервите, сухожилията, лигаментите,
ставите, хрущяла и гръбначен диск — например, разтягане на мускул или болка в кръста.

Собствена плаваемост

За спасителни жилетки: постоянната плаваемост, присъща за артикула.

Стабилност

Способността на кораб да се връща в изправено положение.

Теглич на
маркировъчен буй

Въжето, с което маркировъчният буй се закрепва към котвата, която придържа на място края на
мрежата/парагадата.

Тралене

Риболовен метод, при който се тегли мрежа, която улавя рибата по пътя си.

Трудова злополука

Трудова злополука е инцидент, в който участва член на екипажа при нормалните трудови
операции, включително дейности като: разтоварване на улова или при качване или слизане от
кораба.

Улов

Риба или черупкови организми, уловени от кораба.

Уреди

Общ термин за риболовното оборудване, било то трал, рамки и вързала или винтери, въжета,
маркировъчни буйове и т.н.

Хипотермия

Състояние, при което вътрешната температура на тялото е под 35 °C.
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Речник на съкращенията
BIM

Bord Iascaigh Mhara (Комисия по рибарство в Ирландско море), Ирландия

dB

децибел

ЕК

Европейска комисия

EPIRB

Emergency position indicating radio beacon (Радиомаяк за установяване на местоположението при извънредна
ситуация)

ЕС

Европейски съюз

ФАО

Организация на ООН за прехрана и земеделие

GRP

Подсилена със стъкло пластмаса

МОТ

Международна организация на труда

ISO

Международна организация по стандартизация

IMP

Institute Maritime de Prévention (Морски институт за превенция), Франция

IMTM

Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University (Институт по морска и тропическа медицина,
Медицински универтитет), Гданск, Полша

m

метър(метри)

MAIB

Marine Accident Investigation Branch (Клон за разследване на морски произшествия), Обединено кралство

MCA

Maritime and Coastguard Agency (Агенция за морска и брегова охрана), Обединено кралство

MOB

Човек зад борда

ЛПСП

Лично предпазно средство за плаване

ЛПС

Лични предпазни средства

QCATM

Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime (Въпросник за свързани с трудови злополуки в
морето обстоятелства)

ОР

Оценка на риска

SART

Search And Rescue Transponder (Транспондер за търсене и спасяване)

Seafish

Sea Fish Industry Authority (Орган за сектора на морските риби), Обединено кралство
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Модул I • Кораб

ЗАД ЪЛ ЖЕ НИ Я НА СОБ СТВ ЕНИ КА
?
КАК ВО ПО КАЗ ВА СТАТИС ТИК АТА
БЕЗ ОП АСН ОСТ
НАС ЪР ЧАВ АНЕ НА КУЛ ТУРА НА
ОЦ ЕНК А НА РИС КА
СТТА НА ВАШ ИЯ
КАК ДА ГАРАНТ ИРАТЕ ПРИ ГОД НО

1.
2.
3.
4.
5.

КОРАБ?

УАЦ ИИ
СПРАВЯ НЕ С ИЗВ ЪН РЕД НИ СИТ

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

БЕЗОПАСЕН
РИБОЛОВ

14.
15.
16.
17.
18.

СИТ УАЦ ИИ | ЧОВ ЕК ЗАД
ПРО ЦЕД УРИ ПРИ ИЗВ ЪНР ЕДН И
БОРДА
СИТ УАЦ ИИ | ПОЖ АР
ПРО ЦЕД УРИ ПРИ ИЗВ ЪНР ЕДН И
СИТ УАЦ ИИ | СПА СЯВ АНЕ С
ПРО ЦЕД УРИ ПРИ ИЗВ ЪНР ЕДН И
ХЕЛ ИКО ПТЕ Р
СИТ УАЦ ИИ | НАП УСК АНЕ
ПРО ЦЕД УРИ ПРИ ИЗВ ЪНР ЕДН И
НА КОРАБА

ОСТ!
СТА БИЛ НО СТТА, СКР ИТАТА ОП АСН
ОБЩ И РАБ ОТН И ЗОН И
ВАХ ТЕН А СЛУ ЖБ А
КАМ БУЗ
ПО МЕ ЩЕ НИ Е ЗА НАС ТАН ЯВА НЕ/
ЕНИ Е
МА ШИ НН О ОТД ЕЛЕ НИ Е/П ОМ ЕЩ
КАЧ ВАН Е И СЛИ ЗАН Е ОТ КОРАБА

С
ПЛА НИ РАН Е НА РИБ ОЛ ОВ НИ Я РЕЙ
И ПО ПРА ВКА НА УРЕ ДИ
ЗАП ЛЕТ ЕНИ РИБ ОЛ ОВ НИ УРЕ ДИ
РАБ ОТА ПО ПОДД РЪ ЖК А
ОП ЕРА ЦИ И НА БРЕ ГА
ОП ЕРА ЦИ И ЗА РАЗ ТОВ АРВ АНЕ
РАБ ОТА САМ НА КОРАБА

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

МОДУЛ I • КОРАБ

ПОЗНАВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ
БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Разпоредбите може и да са трудни за четене и тълкуване, но капитанът (собственик или оператор на
кораба) трябва да познава разпоредбите, за които носи отговорност.
В много случаи капитанът е собственикът на кораба и е отговорното лице. Когато обаче капитанът
е нает от собственик на кораб, този собственик носи отговорност да гарантира, че капитанът
управлява кораба безопасно. Непознаването от капитана (собственик или оператор на кораба) на
разпоредбите и действията, които трябва да спазва, може да има сериозни последици.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
 Ако безопасността не бъде взета под внимание

със съответните предпазни мерки, животът на
хората може да бъде изложен на риск.
 Условията в морето може да надхвърлят
възможностите на кораба за безопасна работа.
 Човешкият фактор е причина за много злополуки,
които може да са свързани със:
yy неподходящо обучение;
yy липса на опит и умения;
yy твърде малко членове на екипажа и умора.
NB: Неспазването на разпоредбите може да доведе
до наказателно преследване.
I-1. Френски траулер в пристанище (Yann Davalo © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
Независимо от съществуващите задължителни изисквания съгласно
приложимите разпоредби, по всяко време трябва да имате доброволен
и проактивен подход за безопасността по отношение на:
yy оценката на риска;
yy личните предпазни средства за плаване;
yy личните предпазни средства;
yy изискванията за използването на работното оборудване;
yy сертифицирането и инспектирането на подемното оборудване;
yy настаняването, храната и питейната вода на борда.
 Осигурете подходящо обучение за целия екипаж, включително
опреснително обучение по безопасност, ръчни манипулации и операции с
риболовните уреди и машините.
 Вземете предпазни мерки за защита на здравето и медицински грижи,
особено в случай на сериозно нараняване или заболяване, което може да
възникне при работа на кораба.

ЕКИПАЖ

С траница 1 8



КОРАБ

ДА СЕ НАПРАВИ
ОЦЕНКА НА РИСКА
И ДА СЕ
ПРЕДПРИЕМАТ
КОРИГИРАЩИ
ДЕЙСТВИЯ

МОРЕ

I-1. Цикъл на оценката на риска

2. КАКВО ПОКАЗВА СТАТИСТИКАТА?

ПРИЧИНИ ЗА ПОВЕЧЕТО СМЪРТНИ СЛУЧАИ
Около половината от смъртните случаи в риболовния сектор се дължат на самия кораб. На фигурата
по-долу е показан броят на смъртните случаи в Португалия.

I-2. Смъртни случаи с рибари, причинени от кораби < 15 m, Португалия,
2000—2010 г.
Потъване на кораба

30

Падане зад борда

8

Механична повреда

5

Работа с лебедката

1

Други

3
Общо

МОДУЛ I • КОРАБ

ТИКАТА
НЕ СТАВАЙТЕ ЧАСТ ОТ СТАТИС

47
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Източник: Mutua dos Pescadores, Португалия, 2011 г.

ТИКАТА
НЕ СТАВАЙТЕ ЧАСТ ОТ СТАТИС
ПРИЧИНИ ЗА ПОВЕЧЕТО ЗЛОПОЛУКИ

МОДУЛ I • КОРАБ

На таблицата по-долу е показано положението в Обединеното кралство и както може да се види,
най-голямата причина за злополуки на малки риболовни кораби се дължи на неизправност на
машините.

I-3. Най-честите инциденти на кораби < 15 m според причината, Обединено
кралство, 2008 г.
Машините

108

Засядане

16

Наводняване

13

Потъване

12

Сблъскване

11

Пожар

4

Преобръщане

2

Контакт

1
Общо
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Източник: MAIB.

167

ТИКАТА
НЕ СТАВАЙТЕ ЧАСТ ОТ СТАТИС
НАЙ-ЧЕСТИ НАРАНЯВАНИЯ

I-4. Докладвани причини и видове наранявания на рибари на кораби < 15 m,
Франция, 2005—2009 г.
Падане на палубата

730

Заплитане
в риболовни уреди

668

Травма (гръб/китка)

635

Порязване

528

Неуточнени

328

Удар от риболовни
уреди

308

Нараняване на очите
от метал

105

Падане зад борда

44

Изгаряне

26

Задушаване с дим

14
Общо

МОДУЛ I • КОРАБ

Във Франция четирите най-чести причини за наранявания на рибари се дължат на падане на
палубата, заплитане в риболовните уреди, травма на гърба, контузия на китката и порязване. Вж.
таблицата по-долу.

3 386
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Източник: база данни на IMP/QCATM, 2010 г.

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ

МОДУЛ I • КОРАБ

БЪДЕТЕ ПРОАКТИВНИ
БЕЗОПАСНИТЕ ПРАКТИКИ ТРЯБВА ДА СА ЧАСТ ОТ ВАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ
Докато хората не бъдат пряко засегнати от злополука, особено смърт, е трудно да се оцени
цялостното отражение върху всички.

„Изгубих по трагичен начин един от хората от екипажа си при рутинна операция за тралене.
Член на екипажа загуби равновесие, когато се скъса въже. За мен това беше огромен шок, тъй като винаги съм смятал,
че човек би издържал може би около 5 – 10 минути във водата при добри условия в морето.
Той остана във водата не повече от 2 – 4 минути. За съжаление не носеше спасителна жилетка. Това вече се промени.
Сега хората от екипажа ми трябва да носят ЛПСП и подписах дневника за оценка на риска, така че наистина да ги носят.
Човек си мисли, че най-лошото може да се случи при най-лоши метеорологични условия, а в този случай не беше така.
Рисковете съществуват 24 часа и 7 дни в седмицата, независимо от условията.“

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Една злополука, особено със загуба на човешки живот, дава сериозно отражение не само върху Вас, но и върху много хора.
Нараняванията може да доведат до неспособност за работа, а смъртта естествено има опустошително отражение върху
семейството и приятелите.
Може да възникнат затруднения със застрахователните компании, които не плащат, докато не бъде открито тялото.
Има също финансови проблеми, когато се загуби този, който основно изкарва прехраната на семейството.
Дори и колегите често изпитват последствията от злополуката и може да им е трудно да продължат нормалния си живот.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Да се прави оценка на риска, тъй като това Ви позволява да разберете кои са рисковете и какви мерки за контрол да се
въведат за тяхното предотвратяване и преодоляване.
Да има разбиране, че добрите практики пазят здравето на екипажа, както и Вашия бизнес.
Да не се допуска ефективността на борда да бъде за сметка на безопасната практика.
Да се познават и използват всички насоки и информация във връзка с безопасността.
Да се познават и изпълняват всички законови изисквания относно защитата на здравето и безопасността.

4. ОЦЕНКА НА РИСКА

МИСЛЕТЕ ЗА ОПАСНОСТИТЕ И СЕ ПРЕДПАЗВАЙТЕ ОТ ТЯХ
Оценка на риска означава да се помисли за възможните опасности и да се реши какви разумни
мерки може да вземете, за да ги предотвратите или да се предпазите от тях.
Оценка на риска се изисква за всички работни места и Вашият работодател или собственикът на кораба носят отговорност да
гарантират, че работното място е безопасно и здравословно за всички участници
Риболовният кораб е работно място и операторът на кораба трябва да гарантира, че той е безопасен и здравословен за
екипажа и за другите лица, на които може да се случи да присъстват на него. Това включва и лицата, които преминават през
кораба, за да стигнат до друг, закотвен до него.
На един риболовен кораб има такива очевидни опасности, като падане зад борда, потъване на кораба или пожар. Има
възможни места за подхлъзване и падане, което може да доведе до по-леки или по-сериозни последици. Има опасност от
здравословни проблеми, като такива с кръста или нараняване на ръка или рамо при издигане или пренасяне, повтарящи се
растежения при изкормване на риба или поставяне на стръв, загуба на слуха при силни нива на шума, както и стрес и умора,
които водят до физическо и умствено напрежение.
Рибарите обикновено съзнават добре тези опасности, но често просто ги приемат като част от риболова.

МОДУЛ I • КОРАБ

БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ

Като извършите оценка на риска, Вие:
 ще направите риболовните операции по-безопасни и здравословни;
 ще спазите закона;
 ще покажете, че полагате „дължимата грижа“.
За повече информация относно оценката на риска вижте модул V.

С траница 2 3

I-2. Помислете за кораба (Beate Gminder © Европейски съюз)

5. КАК ДА ГАРАНТИРАТЕ ПРИГОДНОСТТА НА ВАШИЯ КОРАБ?

МОДУЛ I • КОРАБ

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ


Корабите се повреждат бързо, ако не се поддържат добре.
Програма за планирана поддръжка е от съществено значение.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТ



Проверявайте корпусът и палубата да са в добро състояние без потенциални пробиви заради ръжда, изкривени дъски или
повредена GRP (подсилена със стъкло пластмаса).
Всички люкове и врати трябва да може да се затварят сигурно, а на вентилационните отвори трябва да има някакво
средство за затваряне. Прозорците трябва да задържат ефективно проникването на вода.

СТАБИЛНОСТ И СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ




С течение на годините по корабите често се правят промени, за да се пригодят за различните риболовни методи, или пък се
подменят такива основни елементи, като главният двигател или лебедката. Корабът, който първоначално е бил считан за
стабилен, вече може да не е такъв.
Един модерен високоскоростен лек двигател няма да компенсира теглото на по-голяма и мощна лебедка на палубата по
същия начин, както първоначалният тежък двигател и по-малка лебедка. На много кораби се добавя заслонена палуба,
както и мостик на кърмата, а може би и барабан за мрежа. Корабите за риболов с винтери се опитват да носят повече
уреди, като ги натрупват на високи купчини върху конструкциите на кърмата. Добавянето на тегло високо върху кораба ще
намали драстично степента на стабилност и трябва да се направи подходяща проверка от квалифицирано лице.

ЗАЩИТА НА АНОДИТЕ
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Проверявайте състоянието на анодите, за да гарантирате, че валът на витлото, витлото и ходовият винт на руля, както и всички
Image-5 / Page 9
клапани по обвивката на Tech
корпуса
са защитени.

Блоковете трябва да са аеродинамични и в тях да има отлети стоманени заваръчни издатини.
NB: Трябва да има монтирани протекторни аноди и на пътя на входните отвори за морска вода, ако са от цветни метали.

Дължина
на кораба

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 m — 12 m
12 m — 15 m
15 m — 18 m
18 m — 21 m
21 m — 24 m
24 m — 27 m

Тегло
на цинковите
аноди
8,6 kg
8,6 kg
13,1 kg
15,0 kg
15,0 kg
15,0 kg

Общ брой
аноди
4
6
8
10
10
10

C, D
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I-5. Местоположение и брой на анодите (адаптирано според ФАО, Документ 239)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ
Проверявайте дали е в изправност.

Ако корабът е с палуба, уверете се, че никога няма препятствия пред освобождаващите отвори.

СИСТЕМИ ЗА ИЗПОМПВАНЕ
Осигурете системите за изпомпване на трюма и другите системи за изпомпване да работят ефективно, и че ще изпомпват
водата от корпуса.

ДВИГАТЕЛНА УРЕДБА
В добро състояние ли са главният двигател, предавателната кутия, валът на витлото, уплътнението на кърмата и витлото?
Вижте съответния инцидент в модул IV:
7 Двигателят, сърцето на Вашия кораб (наводняване, преобръщане и смърт).

МОДУЛ I • КОРАБ

ОСВОБОЖДАВАЩИ ОТВОРИ

СИСТЕМИ ЗА МОРСКА ВОДА
Течове в системата за охлаждане с морска вода са потопили много кораби, така че проверявайте входните клапани за
морска вода, свръзките на корпуса, топлообменниците, изпускателните клапани, помпите и тръбопроводите да бъдат в пълна
изправност.

АЛАРМИ ЗА НИВОТО НА ВОДА В ТРЮМА
Проблеми с лоши електрически връзки често са причина за неизправност, но работеща аларма за нивото на вода в трюма е от
жизненоважно значение за всички кораби с палуба. Тя трябва да бъде проверявана преди всеки рейс.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Проверявайте състоянието на електрическите системи и акумулаторите, за да избегнете пожар! За акумулаторите трябва да
има добра вентилация, за да се отвеждат експлозивните газове, а също и в близост до тях да не се пуши или използва открит
пламък. Оглеждайте за оставени върху кутията на акумулатора свободни предмети или инструменти, тъй като те могат да
причинят късо съединение по клемите.
Вижте съответния инцидент в модул IV:
13 Електрическата система (пожар в машинното отделение).

НАВИГАЦИЯ
Подходящо ли е навигационното оборудване на кораба за Вашата зона на действие? Има ли някакви дефекти? Има ли някакъв
резервен вариант в случай на неизправност.

КОМУНИКАЦИИ
В изправност ли е комуникационното оборудване на кораба и подходящо ли е за Вашата зона на действие? Има ли някаква
резервна система? Имате ли система за установяване или съобщаване на местоположението при извънредна ситуация, като
например EPIRB?

КОГАТО РАБОТИТЕ САМ
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Оборудван ли е корабът, за да осигурява възможно най-голяма безопасност? Поставено на място обезопасително въже, стълба
зад борда, EPIRB и т.н.
Вж. раздел 18: „Работа сам на кораба“ в този модул.

6. СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

МОДУЛ I • КОРАБ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ
КОГАТО ВЪЗНИКНЕ ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ, Е ТВЪРДЕ КЪСНО ДА СЕ ЧЕТЕ
РЪКОВОДСТВОТО!

Да се знае какво да се прави и да се разполага с правилното оборудване е жизненоважно при
извънредна ситуация. Всички лица на борда трябва да са преминали курсове за обучение по
безопасност и трябва да има периодични тренировки според необходимостта.
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Бъдете подготвени за ситуации като следните:
 Човек зад борда: най-малко 25 % от смъртните случаи при риболов стават, когато човек падне или бъде блъснат или
отнесен зад борда (MAIB).
 Пожар: от Вас зависи да го прекратите.
 Спасяване с хеликоптер: трябва да знаете какво да правите и какво да не правите.
 Напускане на кораба: имате ли спасителен сал и знаете ли как да го спуснете във водата, евентуално да го изправите и
да се качите на него?
 Сериозни наранявания: организирайте обучение за даване на първа помощ и научете как да повикате медицинска
помощ по радиото.
За повече информация относно първа помощ и основен медицински пакет вижте модул VI.

6.1.

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | ЧОВЕК ЗАД БОРДА

ЧОВЕК ЗАД БОРДА




Когато работят на палубата, всички лица трябва да носят подходящо лично предпазно средство за плаване (ЛПСП) 150 N
или повече.
Предвид ситуацията на Вашия кораб, как бихте изтеглили човек от водата?
Може би обезопасително въже, с което да се стигне до пострадалия, и строп за издигане, за да бъде изтеглен от водата.
Много полезна би могла да е стълба зад борда или въжена стълба, по която човек може да се изкатери от водата. На
кораби, на които сте сами, стълбата трябва постоянно да бъде на разположение на кърмата или да има провесен отстрани
ремък, за да може монтирана на фалшборда въжена стълба да бъде изтеглена надолу.

ВИКАЙТЕ-ГЛЕДАЙТЕ-СОЧЕТЕ-ХВЪРЛЕТЕ-ОБЪРНЕТЕ-ТЪРСЕТЕ-ИЗТЕГЛЕТЕПОГРИЖЕТЕ СЕ










Подайте гласов сигнал за тревога.
Не изпускайте от поглед човека зад борда. Един член на екипажа трябва да бъде наблюдател и да има готовност да
се движи по кораба, за да поддържа визуален контакт.
Завъртете кораба към страната, където e паднал пострадалият, с което ще отдалечите витлото на кораба от него.
Хвърлете спасителен буй, бъдете готови да задействате сигнални устройства, запишете местоположението и
изпратете съобщение „MAYDAY“ до други кораби или до органите за търсене и спасяване (SAR).
Обърнете кораба и направете успоредно търсене. Помислете за най-бързите и най-безопасни маневри (завой
„Уилямсън“ или равностоен).
Изтеглянето ще зависи от условията в морето и от това, дали човекът е в състояние да съдейства при изтеглянето.
Тези, които помагат при изтеглянето, трябва да имат поставено ЛПСП и обезопасяващ колан. Използвайте въже с
примка заедно със силов блок или подемник, за да изтеглите пострадалия от водата.
Дръжте пострадалия, доколкото е възможно, в хоризонтално положение, за да преодолеете хидростатичния ефект
на притискане.
Дръжте в готовност медицински пакет и термоодеяло, за да се погрижите за пострадалия. Бъдете готови да се
обадите за помощ на бреговата охрана и трябва да разполагате със стратегия за медицинска евакуация — с кораб
или хеликоптер.
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МОДУЛ I • КОРАБ

НОСЕТЕ ЛПСП

6.2.

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | ПОЖАР

МОДУЛ I • КОРАБ

ОСТ
Е ИЗПОЛЗВАЕМО И В ГОТОВН
ДА
ТО
НЕ
ВА
УД
ОР
ОБ
Е
ЕТ
ЕР
ПРОВ
ПОЖАР
Изискваното съгласно разпоредбите противопожарно оборудване обикновено е съвсем минимално за
малките кораби. Помислете за възможни ситуации на пожар, за конструкцията и разположението на
Вашия кораб и решете дали е желателно допълнително оборудване.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Искри от електрически ключове, двигатели, инструменти и проводници.
Изтичане на гориво върху много горещи повърхности.
Искри от шлайфане и заваряване.
Печки, генератори, цигари, кибрити и запалки.

ГОРЯЩ МАТЕРИАЛ

НАЙ-ДОБРО СРЕДСТВО ЗА ГАСЕНЕ

Плат/хартия/дърво

Вода

Запалими течности

Пяна

Електрически пожар

CO2

Повечето видове пожар

Сух прах(*)

(*) Пожарогасители за специалисти, предлагани за пожари, които включват метали и някои течности.

EL

Y
OX
N
GE

Къде се държи цялото противопожарно оборудване на борда.
 Как и кога да се използва цялото противопожарно оборудване.
 Ефектите от използваната за гасене на пожар вода върху стабилността на
кораба.
 Индивидуалните роли при гасене на пожар на борда.
Трябва да се провеждат практически тренировки, за да се гарантира, че
всички са запознати.


Отстраняването на един
елемент ще потуши огъня

FU

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЕКИПАЖЪТ

HEAT

НА ПОЖАР
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ В СЛУЧАЙ
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Извикайте „ПОЖАР“ и включете алармата.
Капитанът да обмисли подаване на съобщение „MAYDAY“.
Опитайте да прекратите пожара, като използвате пожарогасител.
Затворете всички вентилационни отвори.
Ако е без успех, излезте и затворете отделението. Ако е възможно,
изключете всяко подаване на електричество и гориво към отделението.
Защитете спасителния сал от огъня и поставете спасителните жилетки
на място, където ще бъдат в безопасност и достъпни.
Използвайте вода пестеливо, за да избегнете създаване на проблеми
със стабилността (свободна повърхност).
Подгответе се да изоставите кораба.

I-6. Триъгълник на пожара

НЕЩА, КОИТО
ДОПЪЛНИТЕЛНО
РАЗПАЛВАТ ОГЪНЯ:






Дизел, бензиново гориво и смазочни
масла.
Хидравлично масло.
Бутилки с LPG, използвани за готвене.
Почистващи препарати, бои и
разредители.
Парцали, напоени с масло или
препарати.

6.3.

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | СПАСЯВАНЕ С ХЕЛИКОПТЕР

АКО ВЪЗНИКНЕ ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ, Е ТВЪРДЕ КЪСНО ДА СЕ ЧЕТЕ
РЪКОВОДСТВОТО!
Осигурете всички на борда да познават процедурите, да знаят каква информация да се дава и как
да се действа при участие в операция с хеликоптер.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПАСИТЕЛНИЯ ХЕЛИКОПТЕР





МОДУЛ I • КОРАБ

Е
ДА ЗНАЕТЕ КАКВО ДА ПРАВИТ

Вашата длъжност, име, регистрационен номер на кораба.
Скорост на кораба, курс, метеорологична прогноза за района.
Характер на бедствието.
Оборудване за бедствие (радио, ръчни сигнални ракети).

ОПЕРАЦИЯ
ПО ВРЕМЕ НА СПАСИТЕЛНАТА







Слушайте и следвайте нарежданията на пилота.
Скоростта на кораба не трябва да превишава 5 — 10 възела.
Изтеглете мрежите и разчистете палубата, ако има достатъчно време за това.
Подгответе мъже за въжето за издигане.
Не пипайте въжето, докато не опре в морето (заредено е със статично електричество).
Не закрепвайте въжето към кораба.
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6.4.

ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | НАПУСКАНЕ НА КОРАБА

МОДУЛ I • КОРАБ

НРЕДНИ СИТУАЦИИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ПРИ ИЗВЪ
Ако нямате спасителен сал съгласно разпоредбите, помислете да купите или наемете такъв, както и
радиомаяк за установяване на местоположението при извънредна ситуация (EPIRB).

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Капитанът трябва да даде заповед за напускане на кораба, когато е ясно, че животът на хората е изложен на риск (напр.
пожар или наводняване).
Ако има време, изпратете съобщение „MAYDAY“, вземете термооблеклото и одеялата.
Активирайте EPIRB и го привържете към сал или човек.
Вземете сигнални ракети, преносимо радио и спуснете спасителния сал.

7. СТАБИЛНОСТТА, СКРИТАТА ОПАСНОСТ!

ПЪРВОНАЧАЛНО СТАБИЛЕН КОРАБ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН
Стабилността на рибарския кораб се променя непрекъснато по време на пътуването поради промени
във: метеорологичните условия, натоварването на кораба и риболовните операции.
Оценяването на стабилността не е лесно и оценката трябва да се направи от квалифициран
специалист.
В идеалния случай, при първото пускане на вода на кораба са направени пълни изчисления на
стабилността му и е изготвен дневник за стабилността, в който се дава информация за кораба при
различни условия на натоварване. Това обаче е малко вероятно за малките кораби, но проектантът
би трябвало да е изчислил степента на стабилност на корпуса, за да се гарантира, че ще отговаря на
желаните изисквания.

МОДУЛ I • КОРАБ

НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Ако сте правили промени по Вашия кораб, като например модификации, добавяне на оборудване или имате някакви
притеснения за кораба, трябва да се консултирате с квалифицирано лице. Помислете също дали е необходимо да информирате
съответния морски орган или Вашата застрахователна компания.

При условие, че досега корабът Ви е работил безопасно, може да продължите да го използвате безопасно, ако вземате под
внимание следните неща:
 Бъдете много внимателни за товара, който качвате на кораба — не го претоварвайте.
 Винаги когато е възможно, прибирайте уредите под палубата, тъй като всяка тежест над палубата намалява стабилността.
 Внимавайте за надводния (свободния) борд (височината от водата до нивото на палубата). Той намалява с увеличаването
на товара, носен от кораба. Проверявайте редовно надводния борд като начин да следите промените в натоварването на
кораба. Намаляването на надводния борд води до потъване на ръба на палубата под нивото на водата, когато корабът
се върти, и това драстично намалява степента на осигуряваната от корпуса плаваемост. Намаленият надводен борд може
да доведе също и до заливане, когато корабът кренува, дотолкова, че водата може да навлезе през люкове, врати или
вентилационни отвори.
 Дръжте кораба натоварен равномерно, тъй като накланяне откъм носа или кърмата също ще намали осигуряваната от
корпуса плаваемост.
 Осигурете наличие на работеща аларма за нивото на вода в трюма, така че незабавно да разберете за всяка излишна вода
в корпуса. Ефектът на свободната повърхност на водата ще намали стабилността.
 Дръжте палубата колкото е възможно по-разчистена и осигурете освобождаващите отвори никога да не са блокирани.
 Рибата на борда трябва бързо да се постави в съдове и да се съхранява долу. Рибата на борда може да се плъзне на една
страна и да дестабилизира кораба.
 Избягвайте да управлявате кораба в „леко“ състояние — с малко гориво или запаси на борда.
 Много внимавайте, когато извършвате операции за издигане, тъй като товарът ще действа от върха на подемния блок и ще
упражни голямо преобръщащо натоварване върху кораба.
 Бъдете много внимателни, когато се справяте със „запънка“, и бъдете готови по-скоро да хвърлите уреда с буй, така че да
може да бъде изтеглен при по-благоприятни условия, отколкото да излагате кораба на риск.
 Не добавяйте или махайте баласт, без да се консултирате със специалист.
Вижте съответния инцидент в модул IV: 12 Проверка на стабилността (наводняване, преобръщане, смърт).
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МОДУЛ I • КОРАБ

I-7. Ефект на свободната повърхност в резервоар (адаптирано
според ФАО, Документ 517)

I-8. Преобръщащо натоварване от вързала (адаптирано според ФАО,
Документ 517)

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СТАБИЛНОСТТА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
НА УРЕДИТЕ И УЛОВА

•

Празен трюм за риба

•

Улов в трюма за риба

•

Частичен товар
в трюма

•

•
•
•

СТАБИЛНОСТ
приемлива

на границата

опасност
от преобръщане

Уреди на палубата

Значителен улов
на палубата
Уреди на палубата
Празен трюм за риба

I-9. Отбелязване на стабилността (адаптирано според ФАО, Документ 517)

ПРОСТИ СТЪПКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАБИЛНОСТТА:
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Затворете вратите и люковете
Осигурете дренажните и освобождаващите отвори да са отворени и без препятствия, така че водата да може да се
оттича бързо от палубата
Закрепете улова и уредите срещу изместване
Преместете уредите и улова от палубата в трюма за риба
Избягвайте попътни вълни
Продължителното кренуване трябва да се избягва когато се теглят риболовни уреди

Източник: Технически документ 517 на ФАО, Безопасни практики във връзка със стабилността на малки риболовни кораби.

8. ОБЩИ РАБОТНИ ЗОНИ

ДРЪЖТЕ КОРАБА ПОДРЕДЕН И БЕЗОПАСЕН — РАЗЧИСТЕТЕ
Движението в работните зони на кораба трябва да бъде свободно, без риск от подхлъзване, спъване и падане. За безопасна
работа всичко трябва да бъде прибрано, за да останат проходите и работните зони разчистени.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ







МОДУЛ I • КОРАБ

РАЗЧИСТЕТЕ

Спъване в препятствия.
Подхлъзване върху лед, риба или изтекло масло.
Незащитени отвори.
Липса на перила.
Слабо осветление.
Ниски препятствия за главата.

I-3. Неразчистена зона на палубата (Beate Gminder © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ










Поддържайте зоната на палубата чиста от резервни риболовни уреди, в които хората може да се спънат и паднат.
Нанасяйте върху палубата покритие срещу подхлъзване, а в зони с лед или вътрешности на риба използвайте повдигнати
решетъчни дъски за стъпване (скари). Където е подходящо, използвайте гумени постелки. Почиствайте и отстранявайте
всеки теч на масло.
Дръжте люковете затворени, когато не се използват.
Монтирайте перила, където са необходими или където ще има полза от тях.
Осигурете осветлението да е достатъчно добро, за да се виждат всички опасности.
Обозначете ясно всички ниски препятствия и защитете всички остри ръбове с подплънки.
Дръжте чист достъпа до най-важното спасително оборудване и уредите за управление.
Осигурете освобождаващите отвори и аварийните изходи да не са блокирани.

I-4. Разчистена зона на палубата (Beate Gminder © Европейски съюз)
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9. ВАХТЕНА СЛУЖБА

МОДУЛ I • КОРАБ

БДИТЕЛНОСТ
ЕФЕКТИВНА ВАХТЕНА СЛУЖБА ... ИЛИ ПЛАТЕТЕ ЦЕНАТА
Осигурете корабът да се управлява безопасно за всички на борда и за безопасността на другите
кораби.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Дежурният на вахта не е компетентен.
Не се поддържа подходяща бдителност, когато капитанът работи на палубата.
Дежурният на вахта заспива.
Дежурният на вахта не внимава.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Осигурете всеки, който е оставен да отговаря за кораба, да има необходимите знания и опит, за да може да се справи
компетентно с всички възможни ситуации.
Ако работи на палубата, капитанът трябва да има възможност за управление на кораба и да вижда какво става наоколо.
Всеки, който е оставен да отговаря за кораба, трябва да е имал подходяща почивка. Система за алармена сигнализация е
добра мярка за безопасност срещу заспиване на дежурния на вахта.
Развлечения, като телевизори или видеоекрани, не трябва да се виждат от мястото за управление на кораба.
Питие трябва да се приготвя преди поемане на вахтата. Никога не напускайте рулевата рубка, за да приготвите питие.
Вижте съответния инцидент в модул IV: 5 Твърде малко сън (засядане).

10.

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ/КАМБУЗ

БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА Е НАЙ-МАЛКОТО, КОЕТО ДА ОЧАКВАТЕ
Осигурете помещението за настаняване, камбуза и всички битови съоръжения да бъдат подходящи
за продължителността на риболовния рейс.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ







МОДУЛ I • КОРАБ

ПОДДЪРЖАЙТЕ ЧИСТО

Лошо отопление и вентилация, които се отразяват неблагоприятно на здравето на членовете на екипажа.
Неподходящи съоръжения за готвене/миене, което води до нехигиенични условия за екипажа.
Недостатъчни противопожарни средства.
Неправилно съхраняване и използване на газови бутилки.
Прекомерни нива на шума.
Не са предвидени маршрути за евакуация или те са неизползваеми.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ









Зоните за настаняване на кораба трябва да бъдат с приятна температура и подходяща вентилация, за да се гарантира, че
не са влажни и нездравословни.
Съоръженията за готвене и миене трябва да бъдат подходящи за продължителността на риболовния рейс, както и в добро
работно състояние и чисти.
Трябва да има монтирани детектори за дим и леснодостъпни подходящи пожарогасители.
Близо до печката трябва да има противопожарно одеяло.
Газовите бутилки трябва да се съхраняват извън помещенията за настаняване, в зона с добра вентилация.
В камбуза трябва да се монтира детектор за газ, който да се тества редовно.
Прекомерният шум трябва да се намали чрез монтиране на звукоизолация.
Осигурете маршрут за евакуация от помещенията за настаняване и се погрижете той по всяко време да бъде чист и с
поставени подходящи знаци, както и всички членове на екипажа да могат да го използват.
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11.

МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЕ

МОДУЛ I • КОРАБ

ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА
НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ
Ефективната поддръжка е от съществено значение за осигуряване на надеждност. При лоши условия
наистина имате нужда двигателят и свързаните с него уреди да бъдат напълно надеждни.
Машинното отделение/помещение трябва да бъде безопасна за движение зона, тъй като може да се
наложи да работите по двигателя, докато сте в морето.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ











Неизправност на двигателя/машините.
Опасност от падане и нараняване.
Когато работите сами.
Слабо осветление.
Ремъчни задвижвания.
Горещи повърхности.
Замърсяване.
Пожар/експлозия.
Акумулатори без вентилация.
Наводняване от повредени тръби, помпи и клапани.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Правете профилактична поддръжка, включително редовна смяна на маслото и филтъра.
Проверявайте всички ремъчни задвижвания.
Осигурете да има перила или парапети, където са необходими, както и всички плочи на пода да бъдат на място, за да има
възможност за безопасно движение и работа около двигателя.
Ако работите сам в машинното отделение, информирайте някого колко дълго очаквате да останете там.
Осигурете осветлението да бъде добро и да е поставено на местата, където Ви е необходимо, за да можете да правите
поддръжка на двигателя.
Осигурете всички ремъчни задвижвания да са добре защитени, дори и тези под плочите на пода, тъй като при повдигане
на плочата, за да получите достъп, ще бъде необходима защита от ремъчното задвижване.
Монтирайте защита върху всички горещи повърхности, които може да докоснете случайно.
Осигурете добра вентилация за отвеждане на топлина и дим.
Поддържайте двигателя и свързаното с него оборудване чисти, за да може да видите течове на вода, гориво или масло,
преди да се превърнат в по-сериозен проблем.
Помислете за противопожарната система — дали е подходяща, и ако е монтирана стационарна система, дали всички хора
знаят за опасностите от инертен газ?
Осигурете вентилация на акумулаторите навън и се погрижете по тях да няма никакви предмети, които може да причинят
късо съединение и да предизвикат пожар или експлозия.
Проверявайте състоянието на системите с морска вода, монтирайте работеща аларма за нивото на вода в трюма и
проверявайте редовно дали работи.
Погрижете се клапаните за приток на морска вода да могат да се затварят лесно, дори и ако са под вода.

12.

КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ ОТ КОРАБА

ОКОЛО 20 % ОТ СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ НА РИБАРИ СТАВАТ В ПРИСТАНИЩЕТО ПРИ
КАЧВАНЕ ИЛИ СЛИЗАНЕ ОТ КОРАБА
В много от случаите се счита, че възможна причина е алкохолът, но приспособленията за качване на
малките кораби често са доста опасни.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ







МОДУЛ I • КОРАБ

НАПРАВЕТЕ ГО БЕЗОПАСНО

Слизане по стълба.
Препятствия на кея и на кораба.
Слабо осветление.
Незащитени отвори.
Достъп през други кораби.
Качване от гумена лодка.

I-5. Добър достъп с понтон (Amélie Knapp © Европейски съюз)















Не консумирайте алкохол и лекарства, преди да правите опит за качване на кораба.
Старайте се винаги да се качвате, когато наоколо има други хора.
Монтираните на стена стълби на пристанището са отговорност на пристанищните власти и ако стълбите не са в добро
състояние (напр. с ръкохватки в горния край), трябва да се подадат оплаквания до властите.
Избягвайте да използвате стълби в лошо състояние.
Препятствия, като мрежи, въжета, проводници, рамки на тралове, боклуци и т.н. както на кея, така и на кораба, може да
доведат до спъване и падане. Отстранете всички ненужни препятствия от Вашия кораб и съдействайте на пристанищните
власти за поддържане на чисти зони около стълбите.
Осветлението на пристанището може да е слабо или да липсва. Трябва да се отправи искане до пристанищните власти да
го подобрят, но междувременно следва да се използва фенерче, за да се осигури видимост за опасностите от спъване.
Отворени люкове, в които някой може да се спъне и падне, трябва да бъдат защитени. По същия начин трябва да са
защитени и временни отвори, като например за извършване на работа по поддръжка.
Достъп през кораби: Обичайна практика е корабите да акостират един до друг и членовете на екипажа, хората за сервизно
обслужване и други би трябвало да могат да ги прекосят безопасно. Осигурете корабът Ви да е безопасен за прекосяване;
палубата да не е хлъзгава, да има поставени перила и те да са сигурни и да има безпрепятствен проход.
Когато се качвате на борда от гумена лодка, тя може лесно да бъде претоварена, особено ако е натоварена със запаси и
оборудване за риболовен рейс.
Всички трябва да носят подходящи средства за плаване и гумената лодка не трябва да се претоварва.
Трябва да се носят гребла/весла, в случай че двигателят се повреди, и трябва да има някаква светлина, за да се избегне
сблъсък с друг кораб в тъмното.
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МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

13.

ПЛАНИРАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ РЕЙС

МОДУЛ I • КОРАБ

ПОГРИЖЕТЕ СЕ
НЕ УСПЯХТЕ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ, ТОГАВА СЕ ПОДГОТВЕТЕ ЗА НЕУСПЕХ!
Правилното планиране, подготовка и проверка преди риболовния рейс ще гарантират, че може да
отидете на риболов уверени в своя кораб.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ









Повреда на машините.
Няма инструменти и резервни части.
Наводняване и загуба на кораба.
Неефективно оборудване за безопасност.
Екипажът не е запознат с процедурите за безопасност.
Сурови метеорологични условия.
Неизправност на радиокомуникациите.
Некомпетентен или необучен екипаж.
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МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
Изгответе списък за проверка за Вашия кораб с всички неща, които считате за важни, но непременно включете следното:
 Двигател: гориво, масло, прясна вода:
yy Проверете за течове и признаци за възникващи проблеми.
yy Проверете алармата на двигателя.
 Аларми за нивото на вода в трюма:
yy Проверете дали работи.
 Системи за морска вода:
yy Проверете за признаци за проблеми. Може ли входът за приток на морска вода да се затвори лесно?
yy В изправност ли са помпите?
yy Проверете дали филтрите на смукателните отвори са чисти.
 Хидравлична система:
yy Проверете за течове — но не с ръка, тъй като в тъканта може да се инжектира хидравлична течност с много сериозни
последици, и проверете нивото на резервоара.
yy Имате ли резервно масло?
 Състояние на кораба:
yy Правилно ли е подредено всичко, затворени ли са люковете, чисти ли са освобождаващите отвори?
 Оборудване за безопасност:
yy Спасителните жилетки са на разположение за използване; спасителният сал с правилно монтирано хидростатично
задействане е на място.
yy На място и подходящи ли са всички противопожарни средства?
yy Всички членове на екипажа са запознати с процедурите за безопасност.
yy Работят ли навигационните системи и има ли резервен вариант?
 Метеорологични условия:
yy Проверете прогнозата за времето за очакваното времетраене на Вашия рейс.
yy Информирайте базирано на брега лице за планираната риболовна зона и очакваните дата и час за връщане в
пристанището.
yy Дайте данни за контакт на всички лица на борда.
 Проверка на комуникациите:
yy Тествайте радиото с пристанищната служба или друг кораб.

14.

ЗАПЛЕТЕНИ РИБОЛОВНИ УРЕДИ И ПОПРАВКА НА УРЕДИ

МИСЛЕТЕ, ПРЕДИ ДА ДЕЙСТВАТЕ, МОЖЕТЕ ДА ЗАМЕНИТЕ РИБОЛОВНИ УРЕДИ,
НО НЕ И ЧОВЕШКИ ЖИВОТ
Когато нещата се объркат и уредите се заплетат, рибарите искат да решат проблема бързо и може
да не помислят за възможните последици, когато се протягат над парапета или стоят на трала, за да
поправят мрежите.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ







МОДУЛ I • КОРАБ

ВНИМАВАЙТЕ

Падане зад борда.
Падане от високо.
Завличане зад борда от уредите, които дърпат назад.
Удар от люлеещи се, търкалящи се или плъзгащи се предмети.
Нараняване на хора от екипажа, защото не носят подходящи ръкавици, предпазни очила, защита за главата и т.н.
Преобръщане на кораба.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ







Най-напред преценете ситуацията и решете кой е най-добрият начин за справяне с нея. Кажете на всички засегнати какво
възнамерявате да правите.
Ако се навеждате, за да посегнете извън борда, или ще скачате от палубата, носете обезопасяващ колан.
Преди да правите нещо по уреда, се уверете, че той не може да се дръпне назад.
Осигурете да няма предмети, които се люлеят, търкалят или плъзгат, така че да наранят някого.
Дръжте готов за използване комплект с подходящите инструменти и оборудване за поправките, които може да очаквате.
Осигурете с инструментите да има правилното обезопасително оборудване и то да се използва.

I-6. Правете поправките на безопасно място (Dominique Levieil © Европейски съюз)
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15.

РАБОТА ПО ПОДДРЪЖКА

МОДУЛ I • КОРАБ

НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА!
Много рибари ще извършат сами колкото е възможно повече от работата по поддръжката, за
да намалят разходите. Намаляването на поддръжката, за да се спестят разходи, никога няма
да компенсира личната и финансовата цена, в случай че някой бъде наранен; извършването на
ефективна поддръжка е от съществено значение за поддържането на кораба в безопасно и изправно
състояние.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ








Всички рискове, свързани с рязане, шлайфане, използване на телена четка и други подобни.
Опасности при използване на електрически инструменти в морска среда.
Опасности от падане.
Използвани за почистване или обработка препарати.
Изпарения.
Затворени пространства.
Подемни операции.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Когато има опасност от падане зад борда, трябва да се носят лични предпазни средства.
Ръкавици за ръцете, очила за очите и подходящи маски за прах.
За защита на пръстите на краката трябва да се носят предпазни ботуши, както и каски, когато има опасност от падащи
предмети или от удар на главата в препятствия.
Електрически уреди трябва да се използват само ако са в изправност и с правилно монтирани работещи устройства за
управление, защити и други обезопасителни приспособления. За осигуряване на защита трябва да се използват защитни
прекъсвачи, а удължаващите кабели трябва да са в добро състояние.
Ако се работи нависоко или отстрани на кораба, трябва да се носи обезопасителен колан.
Прочетете внимателно и спазвайте всички предпазни указания, предоставени с препарати и други материали. Тази
информация се посочва на етикета на продукта или в информационния лист за безопасност, който трябва да се предоставя
с всички препарати.
Внимавайте за опасността от изпарения от бои и лепила. Осигурете добра вентилация и носете подходящи респиратори.
Вземете предпазни мерки срещу пожар при извършване на операции за заваряване или горене.
Внимавайте за опасности при затворени пространства. Дори боядисването на помещението за настаняване може да
доведе до опасна атмосфера. Осигурете добра вентилация и носете респиратор. Преди да разрешите свободен достъп,
изчакайте достатъчно време след боядисването за пълна вентилация на изпаренията. Не влизайте в помещения, където
е съхранявано гориво или масло, докато не бъде направена проверка, че вътре няма експлозивен газ и въздухът е
безопасен. Не влизайте в помещение, което е било херметизирано, без преди това да се уверите, че е безопасно.
Преценете теглото на издиганите предмети и използвайте подходящи сертифицирани сапани.
Уверете се, че конструкцията на кораба е достатъчно здрава, преди да закрепвате подемно оборудване на него.
Вижте модул VI, раздел 4 „Работно оборудване“.

16.

ОПЕРАЦИИ НА БРЕГА

СЛЕДЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВРЕМЕТО
Работата от брега може да бъде особено опасна, тъй като метеорологичните условия може да се
променят и когато се върнете, може да е много трудно да приближите безопасно кораба до брега.
Газенето в морето за прикачване на кораба към лебедка или теглич изисква подходящо облекло и
лично предпазно средство за плаване.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ






МОДУЛ I • КОРАБ

ОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
ИЗБЯГВАЙТЕ СУРОВИ МЕТЕОР

Намокряне и простуда.
Корабът да Ви събори.
Удавяне.
Завъртане на кораба от вълните и
преобръщане.
Наранявания, тъй като всичко се прави ръчно
и от кораба.

I-7. Операции на брега (DG MARE © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ









Носете плътни високи непромокаеми ботуши и подходящо облекло.
Когато е студено, подходящ може да е непотъващ термокостюм.
Носете лично предпазно средство за плаване.
При лоши условия използвайте обезопасително въже към някого на брега.
Дръжте парче верига или въже, в което може да се закачи кабелът на лебедката, за да избегнете необходимостта да
застанете непосредствено под носа на кораба.
Преди да отплавате, проверете прогнозата за времето и поддържайте радиоконтакт, за да сте наясно с местните условия.
Ако е възможно, е добре да имате алтернативно място за акостиране или подслоняване.
Носете достатъчно гориво, за да може да отидете до алтернативно място за акостиране.
Помислете за организация за доставка на провизии и риба до и от кораба.

I-8. Трактори, използвани за пускане на кораби на вода (Jonas Zetterberg © Европейски съюз)
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17.

ОПЕРАЦИИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

МОДУЛ I • КОРАБ

НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙТЕ
ВНИМАВАЙТЕ, НЕ БЪДЕТЕ РАЗСЕЯНИ
Разтоварването на улова е често повтаряна операция с възможно отвличане на вниманието от хора
на кея, при което може лесно да се загуби концентрация и да се стигне до злополука.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ








Оборудването за разтоварване не е в изправност и достатъчно здраво за товара.
За издигането се използва швартовият барабан на лебедката.
Операторът на лебедката не може да вижда членовете на екипажа в отделението за риба.
Наранявания от удар от люлеещи се контейнери или куки за контейнери.
Опасност от падане на контейнери обратно в отделението за риба.
Опасност от удар на член от екипажа от високоповдигачи на кея.
Обществена безопасност.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Осигурете оборудването за разтоварване да бъде в
изправност и подходящо за повдигания товар. В някои
държави има законодателство, което изисква подемното
оборудване да бъде тествано и сертифицирано (вж.
модул VI от ръководството).
Ако за разтоварване се използва швартов барабан,
операторът трябва да внимава много, за да избягва остър
завой или заклещване на дрехите във въжето, което да ги
изтегли в барабана. Специална лебедка за разтоварване е
много по-безопасна.
На специална лебедка мястото за управление може да
е такова, че операторът да може да вижда екипажа в
отделението за риба и да осигури хората да са извън
обхвата ѝ.
Трябва да се носят каски, за да се намали рискът от
сериозно нараняване в резултат на удар от люлеещи се
куки за контейнери, контейнери с риба или при падане на
контейнери обратно в помещението за риба.
Предупредете членовете на екипажа да внимават за
опасности от високоповдигачи и друго движение на кея.
Осигурете Вашата операция за разтоварване да не
застрашава околните, като издигнете прегради и ако е
подходящо, поставите надписи, за да ги държите настрани
от зоната.
Винаги използвайте определената котвена стоянка, ако е
предоставена.

I-9. Разтоварване на улова (Anja Detant © Европейски съюз)

18.

РАБОТА САМ НА КОРАБА

ЩЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТЕ НА СЕБЕ СИ — НЕ СЕ РАЗОЧАРОВАЙТЕ!
Сега много малки кораби се управляват само от един човек и това очевидно поражда тревоги за
безопасността в случай на злополука. Работата сам на кораба не се препоръчва, но ако е неизбежна,
вземете предпазни мерки за безопасност.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Нараняване при злополука без помощ на разположение.
Падане зад борда, а корабът продължава да се движи.
Падане зад борда и няма кой да се обади на спасителните служби.
Внезапна загуба на кораба и никой не знае за това.

I-10. Кораб, на който има само един човек (Manuel Carmona Yebra © Европейски съюз)
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МОДУЛ I • КОРАБ

ВЗЕМЕТЕ EPIRB

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

МОДУЛ I • КОРАБ

ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО ЗА ПЛАВАНЕ
Винаги носете Вашето ЛПСП и осигурете то да е с достатъчна плаваемост, за да Ви обърне по гръб и да държи устата
далече от водата, дори и да загубите съзнание. Плавателни или работни елеци ще са неприемливи, тъй като плаваемостта
им е ограничена. Препоръчва се автоматично надуваща се спасителна жилетка 150N — или самостоятелно, или като
част от непромокаемия Ви костюм. Редовно проверявайте ЛПСП да не е повредено и газовият патрон да е закрепен.
Надуваемите спасителни жилетки се предлагат с включен обезопасителен колан, което ще Ви позволи бързо да се закачите за
обезопасително въже.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНО ВЪЖЕ
Носете обезопасително въже, евентуално закачено с плъзгаща се халка към проводник, който минава високо горе по
дължината на палубата. Ако може да се направи така, че проводникът да е свързан към прекъсвач на двигателя, който при
голямо натоварване на проводника да спира двигателя, това би било идеално.

СТЪЛБА ЗАД БОРДА
Неподвижна стълба на кърмата или въжена стълба, която може да се изтегля с ремък надолу от фалшборда, ще Ви даде
възможност да се върнете обратно, ако паднете зад борда.

EPIRB И ЛИЧЕН ЛОКАТОРЕН МАЯК (ЛЛМ)
Оборудването на Вашия кораб с радиомаяк за установяване на местоположението при извънредна ситуация (EPIRB) ще
гарантира, че ако корабът се преобърне или потъне, ще бъде излъчен автоматичен сигнал за бедствие и ще бъде предадено
местоположението. Личен локаторен маяк, който може да носите на себе си, ще помогне при търсене и спасяване да се
установи местоположението Ви във водата.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ВАШИЯТ EPIRP ИЛИ ЛЛМ ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ
УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Поставете допълнителни устройства за управление на кораба на място, откъдето можете да го управлявате добре от палубата.
Осигурете да можете лесно да достигате до устройствата за управление на лебедката/подемника и помислете дали няма да е
желателно допълнително аварийно изключване.

ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Погрижете се цялото оборудване за безопасност да бъде в изправност и леснодостъпно.

РАБОТНА ЗОНА
Поддържайте работната си зона разчистена от всичко, което може да предизвика спъване или падане.

НОЖ
Носете нож, който лесно можете да извадите, за да срежете и се освободите, ако е необходимо.

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
Проверявайте прогнозата за времето, преди да тръгнете, и по време на пътуването също проверявайте редовно.

РАДИОКОМУНИКАЦИИ




Тествайте Вашето радио, преди да напуснете пристанището, и информирайте местната брегова радиостанция за
намеренията си: къде ще ловите риба и очакваното време за връщане в пристанището.
Поддържайте редовна комуникация с бреговата радиостанция и местните кораби по време на пътуването си.
Винаги казвайте на някого на брега къде отивате и кога ще се върнете.

ПОДДРЪЖКА
Поддържайте добре кораба, не можете да си позволите повреди. Животът Ви зависи от него!
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ОЦЕНКА НА РИСКА
Помислете внимателно за кораба си и потърсете начини да го направите по-безопасен.
Вижте инцидента в модул IV: 14 Сам на риболов.

Модул II • Екипаж

1.

ЗА БЕЗ ОП АСН ОСТ ТА
ВСИ ЧКИ НО СЯТ ОТГОВ ОРН ОСТ

2.

ОБУ ЧЕН ИЕ

3.

ОП АСЕ НИ Я И УМ ЕНИ Я
3.1.
3.2.

5.

ЛИ ЧНИ ПРЕ ДП АЗН И СРЕ ДСТ ВА
ЗА ПЛА ВАН Е
ЛИ ЧНИ ПРЕ ДП АЗН И СРЕ ДСТ ВА

6.

ШУ М

4.

8.

РАТАЦИ Я
ЗАЩ ИТА ОТ СЛЪ НЦ ЕТО И ДЕХ ИД
СТУДЕН И УСЛ ОВ ИЯ

9.

ЗДРАВЕ ТО Е ВАЖ НО

10.

СТР ЕС И УМ ОРА
ТНАТА СИС ТЕМ А
СМ УЩ ЕНИ Я НА МУСКУ ЛНО-СК ЕЛЕ
АНЕ....
ПОДХЛ ЪЗ ВАН Е, СПЪ ВАН Е, ПАД
ОБРАБО ТКА НА УЛО ВА

7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

НАПРАВЕТЕ ГО
ПО-БЕЗОПАСНО

МЛА ДИ ХОРА
КУЛ ТУРАТА
ВЪП РОС И, СВЪ РЗА НИ С ЕЗИ КА И

17.

ПРЕ РАБ ОТК А НА УЛО ВА
ОСТ И
ХИМ ИЧ НИ И БИО ЛО ГИЧ НИ ОП АСН
МЕ ДИ ЦИ НСК И ПРЕ ГЛЕ ДИ
ИЯ И ЗАБ ОЛ ЯВА НИ Я
УВЕ ДО МЯ ВАН Е ЗА НАРАНЯ ВАН

1. ВСИЧКИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

НА ПОВЕДЕНИЕ
КЪМ ПО-БЕЗОПАСНА КУЛТУРА
ДА ПРОМЕНИМ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ОПАСНОСТТА
Екипажът може да се състои само от един човек, който работи самостоятелно, или може да има
петима или шестима членове. Независимо дали има само един, или няколко човека, от съществено
значение е те да притежават знанията и опита за безопасното изпълнение на работата си както за
своята собствена безопасност, така и за тази на другите и всъщност за безопасността и на другите
кораби.
Риболовът е най-опасният отрасъл и процентът на смъртните случаи е повече от 30 пъти над този
при другите работещи хора. Рибарите трябва да променят отношението си от „винаги е било опасно“
на „мога да го направя по-безопасно“.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ










Удавяне при падане зад борда, когато човек се навежда извън борда или е повлечен от риболовните уреди, или е пометен
от голяма вълна.
Удавяне при качване на кораба.
Претоварване или преобръщане на кораба при опит да се освободят уредите, които са зацепени на морското дъно.
Удавяне при претоварване на кораба.
Убити или наранени от машини или риболовни уреди.
Подхлъзване, спъване и падане.
Травми на гърба поради ръчна обработка.
Наранявания/заболявания при обработка на рибата.
Увреждане на слуха поради излагане на високи нива на шум.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
Носене на подходящо лично предпазно средство за плаване при работа на палубата.
Курсове за обучение по:
yy Оцеляване в морето
yy Потушаване на пожар
yy Първа помощ
yy Грижа за здравето и безопасността
yy Ръчна обработка
 Промяна на отношението към опасностите при риболов, като опасността не се приема, а се полагат активни усилия за
справяне с нея.
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2. ОБУЧЕНИЕ

„ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ПОЛУЧИХ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА, СПАСИ ЖИВОТА МИ“
Курсове за обучение се предлагат в повечето държави и силно се препоръчва рибарите да преминат
посочените по-долу курсове. Тези курсове са практически и посещаването им наистина си заслужава,
тъй като ще Ви дадат знанията за безопасна работа и за справяне с извънредни ситуации.

КУРСОВЕ

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

ЕНИЕ
ПРАВЕТЕ ОПРЕСНИТЕЛНО ОБУЧ

Оцеляване в морето
Курсът е от съществено значение за всеки рибар.
Той трябва да се премине, преди изобщо да стъпите на кораб, тъй като този курс е много важен за Вашето оцеляване.
Това е практически курс с време във вода (обикновено в плувен басейн), при което се получава реален опит в носенето
на спасителна жилетка и за трудностите при качване в спасителен сал.
Ще Ви научат как да изправите сала, ако се надуе обърнат надолу, и какво трябва да правите след като вече сте в
спасителния сал.
Обсъждат се опасностите от хипотермия и шок от студ, както и какво трябва да правите в ситуация с човек зад борда.
Потушаване на пожар
При пожар в морето от Вас зависи да го потушите! Трябва да знаете как.
В курса се обяснява пожарът; основните елементи на: горивото, топлината и въздуха и как да ги използвате за
потушаване на пожара.
Какво да правите, когато установите пожар, как да изолирате пожара, действия при пожар в машинното отделение и
използване на пожарогасители и различните им видове.
Обсъжда се противопожарната защита и се получава практически опит при реално използване на пожарогасители за
потушаване на различни видове пожар.
Първа помощ
Основното обучение Ви дава умение да предприемете правилното действие, когато някой е наранен или се разболее в
морето.
Той включва пакета за първа помощ, как да извикате помощ по радиото, основни проверки при пострадал в
безсъзнание и как да направите сърдечно-белодробна реанимация (CPR).
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Грижа за здравето и безопасността
В курса се обсъждат инциденти при риболов, как се е случило неочакваното и какво е направено за справяне със
ситуацията.
Получавате информация за стабилността, натоварването на Вашия кораб и ефекта на свободната повърхност на водата
и на рибата на палубата.
Значението на алармите за нивото на вода в трюма за предупреждаване за наводняване и как да се прави оценка на
риска.

3. ОПАСЕНИЯ И УМЕНИЯ

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

О
НАПРАВЕТЕ ГО ПО-БЕЗОПАСН
„РИБОЛОВНИЯТ КОРАБ НЕ Е МЯСТО ЗА ХОРА, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ПРАВЯТ“
Хората притежават различни умения и опит и е важно това да бъде взето предвид за работата на
кораба.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ







Млад човек с малко опит.
Млад или стар човек с ограничена
физическа сила.
Всеки, който не е запознат с кораба и с
риболовния метод.
Лице с увреждане.
Езикова бариера.
Умора.

II-1. Операции на риболовен кораб (Saba Nordstrom © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
В повечето законодателства е разрешено лица под 18 години да работят, но при риболова това не се препоръчва. За
по-младите хора трябва да се направи оценка, за да се установи какви предпазни мерки са необходими за тях.
 По същия начин трябва да се направи оценка и за всеки, който е с увреждане, за да се определят всички негови нужди или
ограничения. Става дума за увреждания, като: слаб слух, ограничения при използване на крайник.
 Езиковата бариера може да не е проблем при нормалната работа за риболов, но в извънредна ситуация това може да
застраши живота.
 Трябва да се провеждат тренировки за извънредни ситуации, за да се инструктират членовете на екипажа за техните
задължения.
 Осигурете всички да получават подходяща почивка.
 Умения може да се постигнат по различни начини:
yy При практическо обучение, като се работи със или под надзора на опитни и вещи лица.
yy Обучение в училища, колежи и сдружения.
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3.1.

МЛАДИ ХОРА

ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА МЛАДИТЕ
Риболовът често е семеен бизнес и синовете, а понякога и дъщерите, ще отидат с бащите си на
риболов.
Млад човек, поел на „пътуване за удоволствие“ по време на училищната ваканция с баща си (като
капитан), се допуска, но ако са взети всички необходими предпазни мерки. Това включва наблюдение
на младия човек и осигуряване той да носи подходящо ЛПСП през цялото време, докато е на
откритата палуба или когато е необходимо. Независимо от всичко, при положение че на кораба
работят млади хора, трябва да им се обърне специално внимание.

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

НАБЛЮДАВАЙТЕ ГИ

ОСНОВНИ НЕЩА, ЗА КОИТО ДА СЕ ПОМИСЛИ
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Наемането на млад човек поражда редица фактори, които трябва да се вземат предвид. Много важно е да направите
справка с Вашето национално законодателство относно наемането на работа на млади хора, тъй като в отделните
държави може да важат различни правила.
Важните стъпки, които трябва да предприемете, са:
yy Да осигурите обучение за оцеляване в морето, преди младият човек да излезе в морето.
yy Да направите оценка на възможните рискове за младия човек, преди той да излезе в морето. При тази оценка
трябва да вземете предвид възможната липса на знания, опит, физическа и психологическа издръжливост на
младия човек.
yy Осигурете младият човек да бъде добре екипиран за работата, която очаквате да извършва.
yy Осигурете да получи подходящо обучение и да бъде наблюдаван ефективно.
yy Осигурете младият човек да получи подходяща почивка.
yy Не позволявайте младият човек да изпълнява задачи, които трябва да се извършват само от много опитно лице.

3.2.

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЗИКА И КУЛТУРАТА
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ТОЛЕРАНТНОСТ
ТЪРПЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ ОТ ВСИЧКИ
На риболовните кораби в много европейски държави като членове на екипажа се наемат работници
мигранти, тъй като операторите на кораби се затрудняват да намерят местни граждани, готови да
извършват тежкия труд при риболов.
Наемането на работници мигранти е изгодно за оператора на кораба, тъй като на тях обикновено се
плаща само твърда сума, а не дял от улова, както очакват местните хора. Членовете на екипажа, които
са мигранти, вероятно ще живеят на кораба и следователно няма да се правят разходи за настаняване.
За работниците мигранти изгодата е, че получават много по-високо заплащане, отколкото могат да
очакват в държавата си по произход. По принцип мигрантите — членове на екипажа, се приемат като
работещи здраво и добри рибари, но може да възникнат проблеми с езика и културата им.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Език
Риболовът често е повтаряща се операция за мятане и изтегляне на риболовните уреди, изкормване и прибиране на
рибата. Дори един мигрант да не знае много добре съответния език, работата може да бъде извършена ефективно.
Проблеми възникват, когато нещо се обърка, и особено при извънредни ситуации, когато неспособността да се общува
може да коства живота на хора.
Много е важно да има поставени постери/знаци, за да се даде информация за основни процедури при извънредни
ситуации, като човек зад борда, пожар и напускане на кораба. Най-добрият начин за учене е, като се практикува и
затова правете тренировки, за да се уверите, че всички участници знаят какво да правят. Помислете какво би могло
да се случи при работа с риболовните уреди. Обяснете и покажете на работника мигрант какво може да се направи в
случай на опасни ситуации.
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Въпроси на културата
Хората във всички държави сякаш приемат, че „всеки мисли като нас“, но всъщност културните различия означават, че
може да има различни гледни точки и това да доведе до недоразумения.
Езикът на тялото: Езикът на тялото може да се тълкува различно в различните държави. Много хора ще кажат „не“
с поклащане на глава, но хората от някои държави повдигат брадичката. Контактът с очи се счита за важен и в
някои култури харесват да има „контакт с очи“, и ако това не се случи, се приема като знак за „отбягване“. В някои
латиноамерикански и азиатски държави обаче извръщането на погледа е знак за уважение.
По същия начин и хората от някои култури не обичат ръкостискането. При разговори хората обикновено приемат
някакво „лично пространство“ и ще се държат на разстояние от другия. Макар че другите култури може да са различни
от Вашата, това, което наистина е важно, е да се проявява уважение към различието и да се учим да работим в
сътрудничество за постигане на общите цели.

II-1. „Здравей“ на различни езици

За успех на кораба се разчита на екипна работа и всеки нов член на екипажа трябва да намери мястото си в екипа.
Операторите на кораби, които възнамеряват да наемат работници мигранти, трябва да вземат предвид следните неща:
 Да установят способността да общува на съответния национален език, преди да наемат някого.
 Да проверят обучението и опита. Преминали ли са хората обучение за оцеляване в морето? Ако не, ще трябва да
осигурите да преминат обучение за оцеляване, преди да излязат в морето.
 Осигурете да бъдат напълно екипирани с подходящи морски принадлежности и лични предпазни средства
(ръкавици, предпазни ботуши и т.н., както е уместно). Много важно е да им предоставите лично предпазно средство
за плаване (ЛПСП), което е подходящо за целта, в добро състояние и им е по мярка.
 Направете им пълен начален инструктаж по безопасност и провеждайте тренировки, за да сте сигурни, че разбират
процедурите при извънредни ситуации.
 Дайте им време да свикнат с работата при операциите с риболовните уреди и при възможност сложете заедно с тях
да работи опитно лице, докато се убедите, че не представляват опасност както за себе си, така и за другите.
 Направете оценка на способностите им и на всеки риск, който създават за себе си и за другите. Ако след тази оценка
се изисква предприемане на действия, като допълнително обучение, учене на език и т.н., незабавно организирайте
такова обучение.
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ОСНОВНИ НЕЩА, ЗА КОИТО ДА СЕ ПОМИСЛИ
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Риболовният кораб е затворен, изолиран свят и начинът, по който екипажът се държи помежду си, е от жизненоважно
значение, след като хората са в такъв близък контакт.
Важно е всички да се опитват да се разбират и да правят отстъпки един на друг.

4. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
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ЗУМ
ЛПС СА ПРОЯВА НА ЗДРАВ РА
ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРАВИЛНИТЕ „МОРСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“
И ПОДХОДЯЩИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Членовете на екипажа трябва да са екипирани с подходящи за условията дрехи и да бъдат снабдени
с лични предпазни средства (ЛПС) в зависимост от рисковете и изложените на риск части на тялото.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Защита от:
 пръски от морето и вода от риболовните уреди;
 студ и топлина.
Защита за:
 ръцете, краката, главата, очите — всъщност за цялото тяло.

ИПИРОВКАТА ВКЛЮЧВА
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ, КОИТО ЕК







Непромокаемите дрехи са от съществено значение, за да се запази човек сух, тъй като дори и при спокойни условия се
отцежда вода от риболовните уреди.
При много студено време идеални са непотъващите термокостюми; те ще задържат човека на повърхността, като се
справят едновременно с шока от студено и с хипотермията, ако той се озове в морето.
Гумените ботуши са нормални за рибарите и те трябва да имат стоманени капачета над пръстите, за да ги предпазват при
изпускане на предмети.
За обработката на риба и при работа с риболовни уреди трябва да се носят непромокаеми ръкавици. За съединяване на
проводници и подобни операции са необходими здрави кожени ръкавици.
Трябва да се носят каски, ако има риск от удар по главата.
Трябва да се носят очила или предпазни екрани, ако има риск от нараняване на очите.

ПРОТЕКТОР ЗА УШИТЕ
ПРЕДПАЗНИ
БОТУШИ

КАСКА

ОЧИЛА
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II-2. Основни лични предпазни средства

5. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАВАНЕ

ОСТАНЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТТА ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО, ЗА ДА ВИ СПАСЯТ
Според данни на MAIB (1992—2006 г.), трите най-големи причини за смърт на малки риболовни
кораби са:
Преобръщане (29 %), човек зад борда (28 %) и наводняване/потъване (23 %).
Във всички тези случаи рибарите са се удавили, но ако са носели лични предпазни средства за
плаване, животът на много от тях би могъл да бъде спасен.
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ТОВА Е ВАШИЯТ ЖИВОТ!

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Има много начини човек да се озове в морето:
 падане зад борда, докато се навежда извън него;
 подхлъзване или спъване и падане зад борда;
 удар или повличане от проводници/въжета, които се затягат;
 повличане зад борда от риболовните уреди;
 преобръщане или потъване на кораба;
 помитане зад борда от вълни.
Без някакво средство за плаване, което да го подкрепя, човек бързо измръзва и се уморява и ще се удави.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

II-2. Автоматична спасителна жилетка (Jari Leskinen © Европейски съюз)
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В някои държави законодателството изисква:
 На малките кораби с обща дължина под 15 метра всички
да носят лични предпазни средства за плаване, докато са
на палубата.
 Независимо дали се изисква според националното
Ви законодателство, носенето на подходящо ЛПСП е
единствената най-ефикасна мярка, която можете да
предприемете, за да подобрите своята безопасност.
 Проучвания са показали, че носенето на ЛПСП ще увеличи
шанса за оцеляване при падане зад борда.
 За избора и поддръжката на ЛПСП, вижте в модул VI.
Вижте инцидента в модул IV: 3 Човек зад борда
(удавяне).

6. ШУМ
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ЗАЩИТЕТЕ УШИТЕ СИ
ЦЕНЕТЕ СЛУХА СИ — НОСЕТЕ ПРОТЕКТОРИ ЗА УШИ
Шумът е замърсител, който засяга доброто физиологично или психическо състояние на хората.
Редовното излагане на нива на шума над 80 dB(A) причинява загуба на слуха.
Може да мине много време, преди това да се разбере, вероятно чак когато се пенсионирате, но
глухотата ще бъде трайна.
Ако трябва да викате, за да Ви чуе някой, който се намира на два метра, или ако след работа чувате
звънене в ушите, има проблем с шума.
Високи нива на шума като тези в машинното отделение (над 110 dB(A) водят до увреждане на слуха
само след няколко минути излагане (вижте фигурите по-долу).

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Ако нивата на шума на Вашия кораб превишават 80 dB(A), членовете на екипажа са изложени на риск.
Периодите на излагане на нива на шума се натрупват и с времето може да доведат до трайно увреждане на слуха.
Най-честата и крайна сериозна последица е необратима загуба на слуха или получаване на причинен от шума тинитус
(болка или звънене в ушите).
Членове на екипажа, които страдат от глухота, може да не разбират напълно устните инструкции.

II-3. Шумно оборудване на корабите (Seafish, Обединено кралство).
ИЗПУСКАНЕ
СПОМАГАТЕЛНИ
ПОМПИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ
ГЛАВЕН ПРЕДАВАТЕЛНА
(МАГАЗИННИ)
КУТИЯ
ДВИГАТЕЛ
МОСТОВЕ

ВИТЛО

ХИДРАВЛИЧНИ
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

ТУРБО
ЗАРЕЖДАЩ
АГРЕГАТ
ЕЛЕКТРОГЕНЕРИРАЩИ
АГРЕГАТИ
ШУМ

РАДИО (КОМУНИКАЦИИ)
МУЗИКА

ХИДРАВЛИЧНИ
ПОМПИ

ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ
И ТРЪБОПРОВОДИ
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Източник: Шум на риболовни кораби (адаптирано според Seafish, 1988 г.)

МАШИНИ НА ПАЛУБАТА
И РИБОЛОВНИ УРЕДИ

Болезнена травма
Изстрел от оръжие

140

Изключително силен
Клаксон на автомобил

110

Много силен
Прахосмукачка
Силен
Аларма на часовник
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II-4. Кои са опасните нива на шум?

80
80
Максимално време
на излагане за 24 часа

50
40

110 dB(A), 1 минута
105 dB(A), 5 минути
100 dB(A), 15 минути
95 dB(A), 50 минути
90 dB(A), 2 часа
85 dB(A), 8 часа
82 dB(A), 16 часа

нива в dB(A)
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Умерен
Дъжд
Слаб
Хладилник

II-5. Типични нива на шум в зоните на кораба (Seafish)

75 - 83
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90

75 - 83
Столова 95
75 - 83
90 Каюта

75 - 90
100

100 - 110
115

Машинно отделение

Стойностите в кръгчетата са най-високите нива, измерени на 17 риболовни кораба (адаптирано според Seafish, 1988 г.)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Направете оценка на положението на Вашия кораб в рулевата рубка, помещението за настаняване и работните зони.
Ако нивата на шум са високи (над 80 dB(A), помислете за прости решения, като облицовки, прегради, подмяна на
изолацията и протектори за уши.
В повечето машинни отделения нивото на шума превишава 110 dB(A) и затова е много важно да се носят протектори за
уши.
Обмислете потенциалните проблеми с шума, докато корабът се проектира, когато решенията са по-евтини.
Корабостроителите, морските инспектори и доставчиците на оборудване могат да Ви дадат подходящ съвет.
В зоните, където нивата на шума превишават 85 dB(A), трябва да се поставят знаци.

7. ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО И ДЕХИДРАТАЦИЯ

НЕ ИЗГАРЯЙТЕ
Работата на палубата в продължение на много часове може да Ви изложи на високи нива на ултравиолетово (UV) лъчение от
слънцето, което води до увреждане на кожата, образуване на мехури, остаряване на кожата и с годините може да причини рак
на кожата. През горещите сезони рибарите трябва да вземат специални предпазни мерки, за да предотвратят дехидратация.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
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ТА
ПРЕДОТВРАТЕТЕ РАКА НА КОЖА

Хората от бялата раса са изложени на найголям риск.
Светла кожа с лунички, която не потъмнява
или изгаря, преди да потъмнее.
Хора с многобройни бенки.
Хора с червена или руса коса.
Хора със светли очи.
Всички хора може да се дехидратират при
горещи условия.

II-3. Незащитена кожа (Goran Kumric © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ








Най-добрата защита е покриването.
Носете шапка, която осигурява сянка на лицето и врата.
Слънцезащитни средства ще Ви предпазят, но само ако са нанесени
обилно и са с достатъчно висок фактор (SPF).
Оглеждайте кожата си — първият тревожен признак често е малко
люспесто петно, което не изчезва и след няколко седмици.
Гледайте за промени или за нови бенки, особено около носа и очите
или на гърба на ръцете. Специално внимание трябва да се обърне на
бенки, които нарастват или променят вида си.
Ако се появят такива признаци, се консултирайте с лекар.
Когато е горещо, всички трябва да пият много вода, а при
изключително горещи условия трябва да се приемат таблетки сол.

II-4. Защитен от студ, слънце и удавяне (Laurent Markovic © Европейски съюз)
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8. СТУДЕНИ УСЛОВИЯ
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О
НАПРАВЕТЕ ГО ПО-БЕЗОПАСН
В УСЛОВИЯ НА ЕКСТРЕМЕН СТУД СА НЕОБХОДИМИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Работата при много студени условия предизвиква специфични проблеми и е необходимо подходящо
облекло. Поддържането на топлина зависи от температурата, силата на вятъра, температурата на
морето и влажността. В студени условия способността Ви за работа може бързо да намалее.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ









Влажни дрехи.
Контакт със студен метал.
Леден вятър.
Висока влажност.
Алкохол.
Липса на храна.
Измръзване (нос, уши, бузи, пръсти на ръцете и краката).
Хипотермия.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ











Носете подходящи дрехи на много пластове — дрехите трябва да са свободни, а най-горният пласт трябва да е устойчив
на вятър и вода.
Идеални са непотъващите термокостюми.
Носете нещо за покриване на главата — шапка с наушници, която покрива възможно най-голяма част от лицето.
Защитете ръцете и краката си.
За предпочитане е да носите ръкавици с един вместо с пет пръста — винаги дръжте на разположение резервен чифт, за
да ги смените, ако се намокрят.
Работете с разумно натоварване, за да предотвратите ненужно потене.
Опитвайте се да почивате често на топло място, като сваляте горните си дрехи.
Пийте много топли напитки, но не с кофеин или алкохол.
Използвайте защитен крем с подходящо качество, за да предпазите лицето си.
Осигурете металните дръжки и ръкохватки да бъдат изолирани.

ТРЕТИРАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ ОТ СТУД ЛИЦА
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Преместете в топло (не горещо) сухо помещение, свалете влажните и студени дрехи и завийте в одеяло
Ако пръстите на ръцете са измръзнали, потопете ги в хладка вода.
За носа, бузите и ушите — превържете с чисти превръзки.
Дайте нещо топло (не горещо) за пиене.
Мехурите не трябва да се пукат и не масажирайте измръзналите участъци на кожата.
Нараняванията трябва да се прегледат от лекар.
Не давайте алкохол.
При транспортиране дръжте в легнало положение.

9. ЗДРАВЕТО Е ВАЖНО

ПОДДЪРЖАЙТЕ И СЕБЕ СИ, И КОРАБА — НЕ СЕ ЗАНЕМАРЯВАЙТЕ!
Риболовът е тежка и изискваща усилия работа и трябва да сте здрави, за да я вършите. С годините
работа ще взема своето от Вас и ще трябва да прецените какво е необходимо, и да се грижите за
себе си.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
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ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ

Прекомерна консумация на нездравословна храна (изхранване с пържено).
Преяждане.
Пушене.
Високо кръвно налягане.
Алкохол и наркотични вещества.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ










Хранете се разумно и се грижете да консумирате много плодове и
зеленчуци.
Редовно проверявайте теглото си и ако е необходимо, намалете
количеството храна, не допускайте възникване на проблем със
свръхтегло.
Ако се откажете от тютюнопушенето, ще живеете по-дълго, ще се
чувствате по-здрав и ще спестите пари!
Правете редовни прегледи при Вашия лекар, за да сте наясно
с проблеми, като високо кръвно налягане и да си гарантирате,
че всеки проблем ще бъде открит, диагностициран и лекуван на
ранен етап.
Много малко рибари биха помислили да консумират алкохол в
морето, но може да е необходимо да сте умерени в пиенето и
вкъщи.
Не използвайте наркотични вещества!

II-5. Хранете се здравословно (Hélène Guillut)
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10.

СТРЕС И УМОРА

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

ПОЧИВАЙТЕ
УМОРАТА Е РИСК ЗА ЗДРАВЕТО И РИСК ОТ ЗЛОПОЛУКИ!
Умората увеличава риска от наранявания за тези, които работят на палубата, и също така е основна
причина за злополуки и грешки при навигацията.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Умората е в резултат на:
 недостиг на време;
 прекомерен стрес;
 претовареност с работа и недостатъчен персонал;
 по-малко от шест часа непрекъснат сън;
 по-малко от шест часа добър сън поради графика за вахта и шума от машините;
 продължителен умствен или физически труд през цялото денонощие в продължение на много дни.
 недостатъчно време за почивка между смените;
 неподходяща почивка.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Вземайте предвид ефекта от умората върху Вас и върху екипажа и осигурявайте подходяща почивка.
Последиците от умората може да са много по-лоши от загубата на време за риболов!
Музиката оказва благотворен ефект върху умората.

11.

СМУЩЕНИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВРАТА, РЪЦЕТЕ, КРАКАТА И КОЛЕНЕТЕ СИ
След загубата на слух, като сериозно професионално заболяване в риболова се отчитат смущения в
долната част на гърба/кръста. Болки в коленете и врата, както и проблеми с краката и ръцете, също
са често срещани при риболова.
Последиците може да са дългосрочна болка, намалена способност за извършване на ежедневните
дейности и може да се наложи рибарят да напусне работа.
Различни работни положения и действия, които се повтарят през деня и се натрупват с годините,
може да засегнат костите и мускулите Ви.

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

ВСЛУШВАЙТЕ СЕ В ТЯЛОТО СИ

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ








Продължителни манипулации с тежки
товари или работа в наведено положение
водят до болки в гърба.
Сортиране на улова в положение на колене
засяга коленете, а превиването на гърба
засяга гръбначния стълб.
Продължителното изваждане на риба от
мрежите или куките, както и зареждането
на парагадите със стръв, може да
предизвикат болки в мускулите на ръцете
или сухожилията.
Стоенето с часове на руля или стоенето
върху вибриращи подове може да
предизвика проблеми с кръвообращението.

II-6. Добро оборудване за ръчни манипулации (Dominique Levieil © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
Направете оценка на работата и намалете до минимум ръчните манипулации на товари.
Потърсете съвет от експерт по безопасност и здраве.
 Избягвайте да се извивате и въртите, когато вдигате нещо.
 Премахнете работата на колене или с наведен гръб:
yy Поставете маси за сортиране и изкормване на рибата.
yy Ако работата на колене не може да бъде избегната, използвайте наколенки (пенопласт, поставен в джобове в
непромокаемите крачоли, е по-добре от закрепени еластични наколенки).
yy Правете ротация на персонала за работа в различни положения, за да се избегнат прекомерни повтарящи се действия.
yy Оборудвайте рулевата рубка с място за сядане на рулевия.
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12.

ПОДХЛЪЗВАНЕ, СПЪВАНЕ, ПАДАНЕ....

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

ОТСТРАНЕТЕ ОПАСНОСТИТЕ
ПОДХЛЪЗВАНЕ ИЛИ ПАДАНЕ МОЖЕ ДА НАРАНИ ВСИЧКИ НАС!
Риболовният кораб е ограничено и задръстено място. Това е работна платформа, която непрекъснато
се движи и често е хлъзгава.
Въведете проактивен подход за безопасност и избягвайте рискове, оценявайте тези, които могат да
бъдат избегнати, вземайте мерки срещу рисковете при техния източник и заменяйте опасните неща с
неопасни или по-малко опасни.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Спъване в препятствие.
Подхлъзване на хлъзгава палуба.
 Последиците от спъването или подхлъзването може да бъдат:
yy падане отвисоко;
yy падане върху машини;
yy падане зад борда.
Може да се стигне до наранявания или дори смърт.



МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Отделете с физическа преграда работните помещения от тези за съхранение, като използвате дъски или други бариери.
Направете обработка срещу хлъзгане на работните зони на палубата.
Използвайте непързалящи се ботуши.
Където е възможно, монтирайте парапети.
Избягвайте съхраняване на мрежи или въжета в работните зони.
Системно измивайте палубата след приключване на обработката на улова.
Осигурете система за отпадъците за вътрешностите и други отпадъци от риба на всяко място за изкормване.

13.

ОБРАБОТКА НА УЛОВА

ПАЗЕТЕ СИ ГЪРБА И ВНИМАВАЙТЕ ЗА ДРУГИ ОПАСНОСТИ
Много рибари страдат от проблеми с гърба, защото не използват правилни техники за издигане и/или
се опитват да вдигат твърде много.
Други проблеми са работни зони с ниски помещения, работа с машини, като конвейери и елеватори,
както и използване на препарати при обработката на скариди и общата безопасност в помещението
за риба.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
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НАПРАВЕТЕ ГО ПО-ЛЕСНО

Повтарящи се ръчни манипулации.
Издигане на тежки товари.
Недостатъчна механизация.
Лоша работна зона.
Конвейери и елеватори без подходящи
защити и аварийно изключване.
Алергична реакция към антиоксиданти,
използвани за натопяване на скариди.
Опасности в помещението за риба.

II-7. Организация за по-лесна обработка (Saba Nordstrom © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ











Всички да бъдат инструктирани за правилните техники за ръчните манипулации.
Осигурете механизирана обработка, ако е подходящо, като например конвейер или елеватор.
Направете оценка на зоната за обработка на улова и отстранете всички ненужни препятствия.
Осигурете изкормването или сортирането на улова да става на добра работна височина и за екипажа да има стабилна
опора за гърба или парапет, на който да се закрепят при движение на кораба.
Използвайте кошници и контейнери, които няма да са твърде тежки, когато са пълни.
Осигурете конвейерите или елеваторите да бъдат защитени по подходящ начин, за да не се захващат в тях дрехите.
Помислете за аварийно изключване, поставено на подходящо място.
Осигурете спазването на предпазните мерки за всички използвани препарати.
Осигурете стаята за риба да бъде безопасна и с добре закрепена стълба за достъп.
По пода да няма препятствия или липсващи решетки.
Светлината да е подходяща и да има подходящи средства за задържане на контейнерите с риба на място.
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14.

ПРЕРАБОТКА НА УЛОВА

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

НА
РАБОТЕТЕ НА УДОБНА ВИСОЧИ
ЗАЩИТЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ И СЕ ГРИЖЕТЕ ЗА ТЯЛОТО СИ
Порязвания по ръцете са едни от най-често срещаните наранявания в риболова и на тях трябва да се
гледа сериозно, тъй като има голям риск от инфекция дори и от малки рани.
Също така и непрекъсната и продължителна работа в неудобно положение, докато се изкормва риба,
може да предизвика сериозни смущения в ръцете, раменете и коленете.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ







II-8. Опасна работа без ръкавици (Jaana Mettala © Европейски съюз)

Използване на остри ножове без защита за
ръцете при изкормване на рибата.
В студено време се повишава рискът от
порязване на ръцете и пръстите.
Неудобното положение при работа за
изкормване на риба може да доведе до
тендинит на лакътя или рамото или до болка
в китката.
Изкормването на рибата трябва да става
в безопасно и удобно положение, за
предпочитане като се стои изправен.
Изкормването на определени видове риба
може да бъде опасно (порязване, попадане
в очите, алергии).

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Използвайте подходяща защита за ръцете (правилния вид ръкавици).
Регулирайте темпото на работа и правете редовни почивки.
Осигурете поддържане на ножовете остри и чисти.
Използвайте подходящи ножове и ръкавици, които осигуряват добър захват и защита от порязване.
Поставете покрития срещу подхлъзване на местата, където стоят рибарите.
Масата за изкормване трябва да се регулира, за да се пригажда за членове на екипажа с различен ръст.
Опитвайте да избягвате коленичене, докато работите.

II-9. Безопасна работа с ръкавици
(Dominique Levieil © Европейски съюз)

15.

ХИМИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ ОПАСНОСТИ

ИЗПОЛЗВАТЕ ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ТРЮМА ИЛИ ДРУГИ ХИМИКАЛИ?
ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА. НЕ ПРИЕМАЙТЕ ПРОСТО, ЧЕ ЗНАЕТЕ ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА
СТЕ В БЕЗОПАСНОСТ!
За работата и поддръжката на кораба се използват химикали и много от тях могат да са опасни.
Производителят трябва да предостави с продукта информационен лист за безопасност, а Вие трябва
да сте сигурни, че сте го получили и прочели внимателно.
Освен химичните опасности, на борда има и биологични, произтичащи от определени видове
риби и други морски създания, тъй като някои видове хапят, а други имат отровно жило. Когато е
необходимо, трябва да носите ръкавици и да защитите лицето си.

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

ВНИМАВАЙТЕ

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
Ако не се използват правилно, химикалите могат да са опасни:
yy за очите,
yy за кожата,
yy при вдишване,
yy при поглъщане,
yy за околната среда.
 Химикалите могат да генерират топлина и така евентуално да предизвикат пожар.
 Ухапвания и ужилвания от морски видове може понякога да съдържат отрова.
 Инфекции вследствие от порязване или одраскване, причинено от кости или перки на
риба.


ВНИМАНИЕ
ХИМИЧЕСКИ ДРАЗНИТЕЛИ

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ








Четете етикетите и листовките или установете опасните химикали, обобщете предпазните мерки и действия, които да се
предприемат, и информирайте екипажа.
Спазвайте препоръките, включително свързаните с предпазните средства (ръкавици, очила, маски и т.н.).
Съхранявайте опасните химикали отделно.
Надписвайте всеки съд, който е различен от оригиналната опаковка.
Никога не смесвайте различни химикали.
Установете кои са отровните видове риба и използвайте подходящи ръкавици при тяхната обработка.
В края на всяка вахта се измивайте със сапун и топла вода.
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16.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
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ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ СЕ!
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПЛАНА ЗА ПОДДРЪЖКА — ВИЕ СТЕ КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ
Посещавайте лекар на редовни интервали...
Доброволно, ако във Вашата държава няма такова задължение по закон.
Забележка: Работниците имат право на достъп до медицинско наблюдение на редовни интервали,
ако желаят.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Риболовът е трудна професия и физическото Ви състояние може да се влоши, ако не бъде наблюдавано внимателно.
Промени в теглото, кръвното налягане, физическото или умственото състояние може да са признак за по-сериозни
заболявания.
Нуждаете се от редовно наблюдение и консултация.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Националното законодателство може да не изисква редовни медицински прегледи, но дори и тогава това е силно
препоръчително, тъй като:
 ще се гарантира, че сте в достатъчно добро здраве да извършвате работата и да се справите при всяка извънредна
ситуация;
 ще се намали рискът от заболяване в морето, където няма подходящо лечение;
 ще се диагностицира заболяването на ранен етап, което ще даде най-добра възможност за ефективно лечение.
В Конвенция № 188 на МОТ се предлагат задължителни медицински прегледи за рибарите.

17.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРАНЯВАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ

Превенцията се основава на опита и тези, които отговарят за политиката за превенция, имат нужда
от информация за:



злополуки, с подробности за конкретните обстоятелства;
професионални заболявания, свързани с риболовните дейности.

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ




Уведомяването за професионални наранявания, които водят до поне един ден спиране на работа, е задължително
според националните законодателства. Уведомяването се прави от работодателя до морския орган.
Докладването за професионални заболявания също е задължително в повечето държави.
Тези задължения следва да бъдат в основата на превенцията, медицинските грижи и компенсациите съгласно
системите за социална защита.
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НЕКА НЯКОЙ ДА ЗНАЕ

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ





Освен задълженията по закон, трябва да се декларира и всяко професионално нараняване, дори и да няма щета, като се
посочат подробности за обстоятелствата, с цел подобряване на превенцията и за целите на статистиката.
Уведомяването на морския орган за професионални заболявания също е препоръчително, дори и да не е задължително.
Всеки лекар, който разбере за евентуално професионално заболяване, следва да го докладва на морския орган.
Подробните знания за професионални злополуки и заболявания са в основата на действията за превенция.
Уведомяването и подробното описание на нараняването или на ефектите от заболяването са основната стъпка за
регистриране на дадена злополука и за търсенето на правна/финансова компенсация.
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Модул III • Риболовни операции

РИБ ОЛ ОВ С ТРА Л

1.

1.1.
1.2.
1.3.

РАБ ОТА С РАМ КИТ Е НА ТРА ЛА
ИГИ
ЛЕБ ЕДК И, ВЪР ЗАЛ А, ТЕГ ЛЕЩ И ВЕР
ЗА МРЕ ЖА И ДРУ ГИ
ИЗД ИГА НЕ НА ТОР БА, БАРАБА НИ

РИБ ОЛ ОВ С ВИ НТЕ РИ

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

ЛАТ УШ КИ
РИБ ОЛ ОВ С МР ЕЖ И/П АРА ГАД И/К
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

4.2.
4.3.

МОНТИРАНЕ
НА АВАРИЙНО
ИЗКЛЮЧВАНЕ

УРЕ ДИ И СТА БИЛ НОС Т
СЪХ РАН ЯВА НЕ НА РИБ ОЛО ВНИ ТЕ
МЯТАНЕ НА МРЕ ЖИ И ПАРАГА ДИ
ИЗТ ЕГЛ ЯНЕ
АНЕ НА СТР ЪВ
ИЗВ АЖ ДАН Е НА РИБ АТА, ЗАР ЕЖД
ТЕМ И
КЛАТУШ КИ И МЕХ АНИ ЗИРАНИ СИС

ДРА ГИРАНЕ И БИМ ТРА ЛЕН Е
4.1.

5.

РАЗ ПОЛ ОЖ ЕНИ Е И СИС ТЕМ А
МЯТАНЕ
ИЗТ ЕГЛ ЯНЕ
Е, ПОС ТАВ ЯНЕ НА
БЛО К НА ЛОД БАЛ КАТА, ИЗП РАЗ ВАН
ВА
СТР ЪВ И СКЛ АДИ РАН Е НА УЛО
ПОС ЛЕД НИ РАЗ РАБ ОТК И

СТВ О ЗА
СТА БИЛ НОС Т И ЗАЩ ИТН О УСТ РОЙ
ОСВ ОБО ЖД АВА НЕ
УПРАВЛ ЕНИ Е
ЛЕБ ЕДК И, ВЪР ЗАЛ А И УРЕ ДИ ЗА
РАБ ОТА С РИБ ОЛО ВНИ ТЕ УРЕ ДИ

МР ЕЖ А ГЪР ГЪР
5.1.
5.2.
5.3.

СПО МАГАТЕ ЛНА ЛОД КА
Е, ВЪЖ ЕТА И ПОД ЕМН И
ЛЕБ ЕДК И, ПОД ЕМН ИЦИ, КРА НОВ
ПРИ СПО СОБ ЛЕН ИЯ
Т НА КОРАБА И
ПРИ БИРАНЕ НА УЛО ВА, СТА БИЛ НОС
СВО БОД НО ДВИ ЖЕН ИЕ ПО НЕГО
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1. РИБОЛОВ С ТРАЛ

ВНИМАВАЙТЕ!
ТЕЖКИ УРЕДИ, ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ
Работата с тежките рамки на трала, въжетата с голямо натоварване, зацепването на уредите,
мятането и тегленето, суровите морски условия — всичко прави риболова с трал потенциално много
опасен и през цялото време е необходимо голямо внимание.

РАБОТА С РАМКИТЕ НА ТРАЛА

СТОЙТЕ ДАЛЕЧЕ
ТЕЖКИ РАМКИ НА ТРАЛА, КОРАБЪТ СЕ КЛАТИ И ПОДСКАЧА: РЪЦЕТЕ ТРЯБВА ДА
БЪДАТ ДАЛЕЧЕ!
Операцията за смяна на рамките, познато още като „изтегляне“ на мостика, трябва да се прецени
добре и операторът на лебедката трябва да се убеди, че мъжете при рамката са се отдръпнали,
преди да включи лебедката.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ
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1.1.

Заклещване на ръцете между рамката и кораба.
Заклещване на ръцете при прекарване на веригата през отвора.
Рамката се люшва към борда и удря човека.
Включване на лебедката, преди човекът, който работи с „изтеглящата верига“, да се е отдръпнал.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
РАБОТА С РАМКАТА НА ТРАЛА
Осигурете лесен достъп за закачане на рамката с верига на мостика, като ако е необходимо, се постави стъпало. Инсталирайте
допълнителен парапет, по-висок, за да се гарантира, че човекът, застанал нависоко, за да стигне рамката, не може да падне
зад борда.

ИЗТЕГЛЯНЕ С ВЕРИГА
Не поставяйте ръцете в някой от отворите, прекарайте веригата, когато закрепите рамката.

ЛЮШВАНЕ НА РАМКАТА КЪМ БОРДА
Възможно ли е рамката да бъде издигната твърде високо и да се люшне към борда, удряйки член от екипажа, и може ли
предпазен парапет или бариера да го предотврати?

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕБЕДКАТА

С траница 7 1

Операторът на лебедката трябва да бъде в добра позиция, така че да вижда ясно, преди да я включи, че членовете на
екипажа, които работят с рамките на трала и извършват други операции, са застанали встрани. Ако операторът не може да
вижда всички участници в операциите, трябва да се установи ясна система за сигнализация.

МОДУЛ III • РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

1.2.

ЛЕБЕДКИ, ВЪРЗАЛА, ТЕГЛЕЩИ ВЕРИГИ

Я
ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАРАНЯВАНИ
НЕОБЕЗОПАСЕНИТЕ ЛЕБЕДКИ И ВЪРЗАЛА ПРОСТО ЧАКАТ ДА СЕ ПОДХЛЪЗНЕТЕ
И ПАДНЕТЕ
Една проста предпазна преграда, бариера или парапет може да Ви предпази от падане върху
движещата се лебедка или вързала.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ






Падане върху въртящата се лебедка.
Закачане на дреха от остри парчета във вързалата и повличане в ролка или лебедка.
Счупване на износени части, което причинява нараняване или смърт.
Повреда на точката за теглене или на веригите, което причинява нараняване или смърт.
Наранявания при прехвърляне на вързала по време на операции със сдвоени тралове.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
НЕОБЕЗОПАСЕНА ЛЕБЕДКА
Погрижете се лебедката да е подходящо защитена, така че ако човек падне върху нея, когато се върти, да остане в
безопасност. Обикновен парапет пред лебедката може да е достатъчен да предотврати някой да бъде сериозно наранен или
убит.

ДВИЖЕЩИ СЕ ВЪРЗАЛА
Те са опасни, ако не са защитени, защото разкъсан проводник може да се закачи в непромокаемата дреха на член на екипажа
и да повлече ръка или крак в някоя ролка. Защитна преграда или бариера, която не позволява контакт с движещите се
вързала, ще премахне този риск.

ИЗНОСЕНИ КОМПОНЕНТИ И УРЕДИ





Поддържайте лебедката в изправност с аварийно изключване, работещо управление, спирачки, съединители и
направляваща предавка.
Осигурете ролките на лебедката, шайбите на палубата и висящите блокове и куки да бъдат в изправност.
Износени компоненти и съединения може да се повредят внезапно и да доведат до злополуки.
Забележка: всички използвани за издигане приспособления трябва да се тестват и оценят с безопасен работен товар и да
се проверяват ежегодно от компетентно лице.
(Вж. модул V и приложенията).

ТЕГЛЕЩИ ВЕРИГИ
Осигурете точката за теглене, теглещите вериги/проводници и веригите „за закрепване“ да бъдат в изправност, както и всички
членове на екипажа да са наясно с опасностите при пренасяне и че трябва да стоят настрана.

ОТПУСНАТИ ВЪРЗАЛА
Не стойте върху отпуснати вързала на палубата; ако веригата „за закрепване“ се изплъзне, те може внезапно да се изпънат и
да Ви подхвърлят, и то може би зад борда.

РАБОТА СЪС СДВОЕНИ ТРАЛОВЕ — ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЪРЗАЛА
С траница 7 2





Осигурете краят с тежест на въжето за мятане да има мека подложка, за да се намали вероятността от нараняване, когато
го хвърляте към екипажа на другия кораб.
Човекът от екипажа, който разтваря затварящата се кука, трябва да е наясно с опасността куката да отскочи назад.
Използвайте дълъг прът, за да разтворите куката.

ИЗДИГАНЕ НА ТОРБА, БАРАБАНИ ЗА МРЕЖА И ДРУГИ

Я
ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАРАНЯВАНИ
НЕ ПОЕМАЙТЕ РИСКОВЕ ПРИ КАЧВАНЕ НА УЛОВА НА БОРДА
Протягането за закачане на проводника за издигане на торбата и самото издигане на торбата на
борда създават рискове, особено когато се издигат тежки торби, което ще намали и стабилността на
кораба.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ






Падане зад борда при протягането извън него.
Удар от люлеещата се торба.
Кораб, застрашен от преобръщане от тежкия издигнат товар.
Член на екипажа повлечен от барабана за мрежата.
Структурни промени по кораба, които засягат стабилността.
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1.3.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ЗАКАЧАНЕ КЪМ ПОВДИГАЩИЯ СТРОП



Осигурете членът на екипажа да не бъде изложен на риск, когато се протяга през перилата, за да се закачи към
повдигащия строп. Могат ли да се направят промени, за да стане тази операция по-безопасна?
Ако не е възможно да се избегне необходимостта от навеждане далече напред през перилата, трябва да се носи
обезопасителен колан.

ИЗДИГАНЕ НА ТОРБА
Осигурете ефективно средство за предотвратяване на опасно залюляване на торбата, както и операторът на лебедката да
може да вижда членовете на екипажа, които извършват манипулации с торбата.

ИЗДИГАНЕ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ




Издигането на голям улов може да изложи кораба на риск поради загуба на стабилност, особено ако се издига тежка
торба, когато корабът е натоварен с много риба на палубата.
Рибата на палубата трябва да е поставена в контейнери или клетки, за да не може да се движи и да причини наклоняване
на кораба.
Неочаквано тежки товари в торбата, като например камъни или кал, може да причинят прекомерно натоварване на
подемната стрела и окачването и да се стигне до внезапно счупване, наранявайки членове на екипажа. При опит да се
издигне тежък товар на борда може да се стигне до преобръщане на кораба и ако има такова съмнение, мрежата трябва
да се среже, за да се изпусне товарът.

БАРАБАН ЗА МРЕЖАТА
Човекът, който управлява барабана за мрежата, трябва да може да вижда членовете на екипажа, които извършват
манипулации с мрежата, за да може, ако е необходимо, да спре незабавно барабана. Ако това не е така, тогава е необходимо
допълнително управление или аварийно изключване близо до барабана за мрежата.

Ако нещо е монтирано след пускане на кораба на вода, като например барабан за мрежа и захранващ агрегат, трябва да се
направят проверки, за да се гарантира, че не е засегната стабилността на кораба.
Вижте съответните инциденти в модул IV: 8 Удар от люлееща се торба (нараняване на главата) и 9 Повлечен в
барабана за мрежата (нараняване на ръката).
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СТАБИЛНОСТ
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2. РИБОЛОВ С ВИНТЕРИ

СТОЙТЕ ДАЛЕЧЕ
НЕ ПАДАЙТЕ ЗАЕДНО С ВИНТЕРИТЕ!
Риболовът с винтери стана много популярен метод за малки кораби, но рискът от заплитане във
въжето или от удар от винтер означава, че това е и опасен за членовете на екипажа метод.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И СИСТЕМА

НАПРАВЕТЕ ГО БЕЗОПАСНО
НАЙ-БЕЗОПАСНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОБИКНОВЕНО Е НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО
Помислете как може да организирате работата с винтери на Вашия кораб, така че екипажът да може
да работи безопасно и ефективно.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ






Заплитане на човек от екипажа във въжето и завличането му зад борда.
Удар от винтер.
Няколко винтера се измъкват от редицата, като застрашават екипажа.
Претоварване на кораба и потъване или преобръщане.
Когато работите сам.
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2.1.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КОРАБА




Осигурете разположението на кораба да дава възможност за безопасна и ефективна работа с винтерите/кошове.
Огледайте за възможни места, където въжето или винтерите може да се заклещят при мятането.
За да се намали опасността членове на екипажа да се оплетат във въжето, помислете дали е възможно да се монтира
бариера, която да задържа въжето встрани от зоната, където екипажът работи с винтерите.
Помислете дали е възможно по-добро разположение, което да дава възможност винтерите да се мятат директно от
палубата през кърмова греда или рампа за мятане, като същевременно хората от екипажа стоят на безопасно място
встрани в изнесена напред позиция.
Вижте новите разработки на следващите страници.

БРОЙ НА ВИНТЕРИТЕ
Ограничен ли е броят на винтерите във всеки „наниз“ до броя винтери, които може лесно и безопасно да се обработят в
наличното пространство на палубата на кораба? Ще бъде ли значително по-безопасно да се намали броят на винтерите във
всеки наниз и да се обработват повече нанизи?

ПОДРЕЖДАНЕ НА ВИНТЕРИТЕ



Погрижете се винтерите да са наредени добре един върху друг в готовност за мятане, така че да не се прекатурят при
силно движение на кораба и последователността на мятането им да се обърка.
Имате ли ясно установена система за маркиране на всеки изваден от наниза винтер, отделен за ремонт преди мятането?

СТАБИЛНОСТ




Преценете стабилността на Вашия кораб, особено когато местите винтери от или на ново място, което силно Ви изкушава да
занесете колкото може повече винтери.
Натрупването на висока купчина от винтери и пренасянето на голяма част от тежестта на въжетата върху палубата ще
имат сериозно въздействие върху стабилността и фалшборда на кораба.
Тежко натоварен кораб може да изглежда стабилен в спокойни условия, но условията може бързо да се променят — на
кораба се качва малко вода или уредите се изместват и резултатът е преобръщане!

Помислете за своята безопасност, преди да мислите колко винтера можете да обработвате.
Вижте раздел 18 (Работа сам на кораба) в модул I.
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КОГАТО РАБОТИТЕ САМ
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2.2.

МЯТАНЕ

СТОЙТЕ ДАЛЕЧЕ
МЯТАНЕТО НА ВИНТЕРИ МОЖЕ ДА БЪДЕ МНОГО ОПАСНО; НЕОБХОДИМО Е
ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ
Опитайте да отделите хората от въжетата; в идеалният случай използвайте автоматична система за
мятане.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Повличане зад борда и удавяне.
Счупен крак от затегнато около него въже.
Удар от винтер.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Трябва да имате ясен план за действие кой ще изпълнява всяка отделна задача.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ПРИ МЯТАНЕ



Вие и екипажът трябва да обмислите възможни извънредни ситуации, които може да възникнат, и какво е най-добре да се
направи.
Осигурете всички да носят лични предпазни средства за плаване и да имат нож, с помощта на който да могат да се
освободят, като срежат въжето.

ВСИЧКИ ДА СА ГОТОВИ
След като сте метнали маркировъчния буй и теглича, проверете дали всички са готови, преди да освободите котвата.

СТОЙТЕ ДАЛЕЧЕ
Стойте далече от въжетата зад Вас и в краката Ви, докато винтерите се мятат през парапета.

СКОРОСТ НА МЯТАНЕ
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Ще облекчи ли леко понижаване на скоростта на мятане напрежението за екипажа и ще направи ли мятането много
по-безопасно?
Вижте съответния инцидент в модул IV: 6 Уловен в примка на въжето (риболов с винтери) I нараняване на крак.

ИЗТЕГЛЯНЕ

Я
ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАРАНЯВАНИ
ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ВИНТЕРИ Е ПОВТАРЯЩА СЕ ОПЕРАЦИЯ И ЛЕСНО МОЖЕ ДА
СЕ ЗАГУБИ КОНЦЕНТРАЦИЯ И РЪКАТА ВИ ДА СЕ ЗАКЛЕЩИ ОТ ВЪЖЕТО ОКОЛО
ПОДЕМНИКА

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Заклещване на ръка в подемника; загуба на пръсти.
Подемникът накланя кораба.
Неспирането на подемника води до удар по оператора с котвата или винтер.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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2.3.

V ПОДЕМНИК С РОЛКА С КАНАЛ




Осигурете шайбите да са в изправност и да има добър ъгъл на навиване, за да се захване ефективно въжето и да се
гарантира, че то няма да се отскубне внезапно обратно и да изложи на опасност екипажа.
Избутващият нож трябва да бъде поставен правилно на място, за да се гарантира, че въжето изскача от канала на
шайбите.
Работата с подемник с V-секция без нож е много опасна, тъй като въжето може да се замотае и да повлече ръцете на
човека, който управлява въжето, от подемника към шайбите.

ПОДЕМНИК С ВЕРТИКАЛЕН ВАЛ




При него е необходимо голямо внимание, тъй като остър завой може бързо да повлече ръцете на оператора в барабана.
От съществено значение е да се намали скоростта, за да се направлява всяко опорно въже около барабана, и операторът
трябва да внимава по-свободна дреха или ръкави да не се захванат от въжето около барабана.
Този тип подемник в идеалния случай трябва да се замени с много по-безопасния с колело с V-образен канал.

ПОДЕМНИК С НЯКОЛКО РОЛКИ
Необходимо е внимание, за да се направляват опорните въжета около шайбите, и операторите трябва да бъдат много
внимателни да не допуснат дрехите им да бъдат захванати от въжето около шайбите.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЕМНИКА




Управлението трябва да бъде в изправност и леснодостъпно за оператора на подемника.
Монтирайте предпазна преграда над управлението, за да гарантирате, че не може да бъде включено случайно или да
бъде закачено от риболовните уреди.
За предпочитане е да се монтира управление, което осигурява плавно регулиране на скоростта, вместо само управление за
спиране и пускане.

МОЩНОСТ НА ПОДЕМНИКА



Прекалено голяма мощност на подемника на малък кораб може лесно да доведе до събаряне на кораба, ако винтерите се
заклещят на дъното на морето.
Проверявайте изпускателния клапан на хидравличната система на подемника и намалете мощността, така че да е
достатъчна за ефективното изтегляне на наниза от винтери, но не толкова, че да застрашава кораба.

Човек може да се изкуши да остави подемника без наблюдение, особено когато се изтеглят дълги закотвени въжета за
теглене, като напусне управлението на подемника, за да свърши други задачи. Понякога човекът от екипажа се връща просто
твърде късно, за да спре котвата/тежестта, преди да удари блока на лодбалката, и докато посяга към управлението, котвата/
тежестта се залюлява и го удря по главата.
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НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОДЕМНИКА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ

МОДУЛ III • РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

2.4.

БЛОК НА ЛОДБАЛКАТА, ИЗПРАЗВАНЕ, ПОСТАВЯНЕ НА СТРЪВ И СКЛАДИРАНЕ НА УЛОВА

ПАЗЕТЕ СИ ГЪРБА
ЩЕ ОБРАБОТВАТЕ ТОНОВЕ ВИНТЕРИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН, ТАКА ЧЕ ДАЙТЕ ШАНС
НА ТЯЛОТО СИ, РАБОТЕТЕ ПРАВИЛНО
Избягвайте да се превивате, протягате и усуквате, докато обработвате винтерите. Носете ги близо до
гърдите, с изправен гръб, и прегъвайте колене, когато ги поставяте долу.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ



Травми на гърба и горните крайници поради повтарящи се ръчни манипулации.
Риск от преобръщане на кораба, ако контейнерите могат да се напълнят с вода или да се изместят.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
БЛОК НА ЛОДБАЛКАТА






Осигурете да бъде в изправност и да е монтиран така, че да дава възможност винтерите да се изтеглят на борда с
минимално ръчно усилие и без да се налага човекът от екипажа да се навежда, протяга и вдига прекалено, за да
прехвърли всеки винтер през парапета.
Той трябва да задържа въжето ефективно, дори когато корабът се клати силно. При последните разработки се стигна до
широка ролка с голям диаметър, монтирана върху парапета на фалшборда, за да се подпомага изтеглянето на винтерите
на борда.
Винтерите могат да се изтеглят на борда, без да се издигат ръчно, с което операцията по изтеглянето става по-безопасна и
по-ефективна.
Вижте следващата страница.

ИЗПРАЗВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА СТРЪВ
Винтерите трябва да бъдат на удобна работна височина за изваждане на улова и зареждане на нова стръв с минимално
издигане и навеждане при преместването на винтера от блока на лодбалката/ролката до мястото за подреждане в готовност
за мятане.

СКЛАДИРАНЕ НА УЛОВА НА ПАЛУБАТА
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На малките кораби черупковите организми често се съхраняват в контейнери или корита на палубата. Трябва да се вземат
мерки да не се допусне при лошо време съдовете да се изместят или да блокират освобождаващите отвори.
На съдовете трябва да се поставят капаци, тъй като при тежки условия в морето те лесно могат да се напълнят с вода и
евентуално да причинят преобръщане на кораба.

ПОСЛЕДНИ РАЗРАБОТКИ

НАПРАВЕТЕ ГО БЕЗОПАСНО
ПОСЛЕДНИТЕ РАЗРАБОТКИ ОСИГУРЯВАТ ПОДОБРЕНА БЕЗОПАСНОСТ
Една от последните разработки е монтирането на отвор в кърмовата греда на кораба, за да може
винтерите да се мятат директно от палубата. При започване на мятането тегличът на маркировъчния
буй се отпуска и се закача за котва, която се държи окачена над кърмата от управлявана с ремък
ключалка.
Краят на наниза от винтери се закача за котвата и всички членове на екипажа се отдръпват напред,
далеч от винтерите и въжето. Ремъкът се изтегля откъм предната страна, като освобождава котвата
и винтерите се издърпват последователно през отвора в морето.
Друго подобрение е на парапета да се монтира широка ролка с голям диаметър за изтегляне на
винтерите на борда, без да се вдигат ръчно. Вертикални ролки притискат въжето към основната
хоризонтална ролка и винтерите се изтеглят директно на маса за изпразване и поставяне на нова
стръв.
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2.5.

Клапан за регулиране
Ролка
Маса

Подемник

Корито за стръв

Подредени
за мятане кошове

Порта
на кърмовата греда
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III-1. Разположение на кораб с дължина 9,8 m с ролка за винтери и порта на кърмовата греда (адаптирано според Seafish, Обединено кралство)
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3. РИБОЛОВ С МРЕЖИ/ПАРАГАДИ/КЛАТУШКИ

Я
ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАРАНЯВАНИ
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ОПЛИТАНЕ В МРЕЖИТЕ ИЛИ ЗАКАЧАНЕ В КУКИТЕ!
Методите за риболов с мрежи, парагади и клатушки се разглеждат заедно, тъй като рисковете при
тях са подобни, макар че има и специфични за всеки вид.

СЪХРАНЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ И СТАБИЛНОСТ

НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ
СТРУПАНИТЕ НА ПАЛУБАТА РИБОЛОВНИ УРЕДИ ЩЕ ЗАСЕГНАТ
НЕБЛАГОПРИЯТНО СТАБИЛНОСТТА
Малките кораби лесно могат да бъдат претоварени и да станат „свръхтежки“.
Мислете за натоварването.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ



Струпаните на палубата риболовни уреди може да направят кораба „свръхтежък“ и стабилността може да е недостатъчна.
Струпаните на палубата уреди може да блокират освобождаващите отвори, в резултат на което водата не може да се
оттича бързо от кораба.
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3.1.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
СЪХРАНЕНИЕ НА МРЕЖИ/ПАРАГАДИ



Ако за съхранението на мрежите/парагадите се използват кофи или корита, осигурете те да са здраво закрепени на
палубата и при бурно море да не се плъзнат, с което да намалят стабилността на кораба.
Кофите или коритата трябва да имат подходящи отвори за оттичане, както и поставени капаци, за да се предотврати
бързото има напълване с вода, което да причини преобръщане на кораба.

СЪХРАНЕНИЕ НА МАРКИРОВЪЧНИТЕ БУЙОВЕ И КОТВИТЕ



Осигурете те да са прибрани на място, където ще бъдат леснодостъпни за членовете на екипажа без риск от спъване и
падане.
Погрижете се да не закриват видимостта от рулевата рубка.

ОСВОБОЖДАВАЩИ ОТВОРИ


Осигурете предметите по палубата да не блокират освобождаващите отвори.
Тежките предмети трябва да се съхраняват под палубата.
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3.2.

МЯТАНЕ НА МРЕЖИ И ПАРАГАДИ

НЕ СЕ УЛАВЯЙТЕ В ТЯХ
МЯТАНЕТО КАКТО НА МРЕЖИ, ТАКА И НА КУКИЧКИ МОЖЕ ДА Е ОПАСНО
Тънките мрежи с една нишка лесно се закачат по дрехи, часовници, пръстени и др. и може да Ви
повлекат зад борда. При кукичките опасността е очевидна и е необходимо много голямо внимание.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Захващане на мрежи по дрехите или други предмети и повличане на човек от екипажа зад борда.
Застанал върху мрежите член от екипажа се заплита и е повлечен зад борда.
Кукички се закачат в член от екипажа и разкъсват кожата или се забиват в костта, като може дори да го повлекат зад
борда.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
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Свалете ръчните часовници и бижутата и носете подходящи ръкавици.
Без места за захващане: осигурете по дрехите да няма места за захващане.
ЛПСП: носете лично предпазно средство за плаване, което приляга добре и няма явни места за захващане. Приберете
топката на обтегача встрани от пътя.
Трябва да имате под ръка остър нож, с който да срежете, ако някой се закачи в мрежите или кукичките.
Заставане върху мрежата: Мятането на мрежите от кофи трябва да става за предпочитане от стойка на палубата, тъй като
не може да се стои върху мрежата.
Улей за мятане: това ще намали вероятността от захващане при мятането на мрежи от кофи, тъй като мрежата ще се издига
вертикално, а няма да се тегли.
Мятане на ръка: трябва да се избягва при парагади. Много по-безопасно е заредените със стръв кукички да се поставят
върху намотките на парагадата и да се използва улей за мятане или парагадите да се издърпват от коритото с пръчка за
мятане.

ИЗТЕГЛЯНЕ

Я
ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАРАНЯВАНИ
РАБОТЕЩОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ Е ПО-ЕФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО
Осигурете подемникът да е подходящ за Вашата операция и да бъде в изправност.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Заклещване на ръка в подемника.
Издърпване на член от екипажа от риболовния уред.
Риболовният уред се повлича по палубата.
Неработещи уреди за управление.
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3.3.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ПОДЕМНИК ЗА МРЕЖА
Има различни видове подемници за мрежа, като се започне от такива с обикновен въртящ се барабан до такива със сложна
конструкция от няколко ролки или конвейерен тип. Важно е предпазните прегради да останат на място, за да се защитят
членовете на екипажа.

ПОДЕМНИК ЗА ПАРАГАДА
Обикновено се използва подемник с ролка с канал или с няколко ролки. При първия тип е важно автоматичният нож да е на
място и в изправност, в противен случай въжето няма да изскача от шайбите и няма да се навива, като ще издърпа парагадата
обратно, с което ще се създаде сериозен риск за екипажа.

ИЗДЪРПВАНЕ ОБРАТНО
При мрежите и парагадите последиците от внезапно издърпване обратно на риболовния уред може да доведат до нараняване
на екипажа. От основно значение е подемникът да се поддържа в изправност и риболовният уред да не се издърпва случайно
обратно.

РОУЛСИ
Ако за изтегляне на мрежите или парагадите на борда се използва роулс или окачен блок, те трябва да задържат уреда
ефективно, дори и когато корабът се клати силно, защото в противен случай риболовният уред може да се приплъзне
странично по палубата и да застраши екипажа. Ако не се използва роулс, подемникът трябва да може лесно да следва
„разполагането“ на риболовния уред.

УПРАВЛЕНИЕ


Управлението трябва да бъде в изправност и леснодостъпно за оператора на подемника. Осигурете управлението да не
може да бъде включено случайно или закачено от риболовните уреди.
За предпочитане е да се монтира управление, което осигурява плавно регулиране на скоростта, вместо само управление за
спиране и пускане.
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3.4.

ИЗВАЖДАНЕ НА РИБАТА, ЗАРЕЖДАНЕ НА СТРЪВ

ПРАВЕТЕ РЕДОВНИ ПОЧИВКИ
ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ ЗАДАЧИ МОЖЕ ДА СА ПОВЕЧЕ ОТ ДОСАДНИ
При действия, които изискват продължително хващане и работа с пръстите на ръцете и с китките,
може да се получат мускулно-скелетни наранявания.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Мускулно-скелетни наранявания при манипулации за изваждане на рибата от мрежите.
Наранявания на лицето и очите от „хвърчащи“ кукички.
Мускулно-скелетни наранявания при зареждане на кукичките със стръв.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ИЗВАЖДАНЕ НА РИБАТА
Изваждането на рибата от мрежата или от кукичките изисква умения, при които пръстите трябва да захващат и извършват
съответните манипулации. Повтаряно хиляди пъти всеки ден, това създава риск от мускулно-скелетни наранявания.
Препоръчително е да се правят редовни почивки, като се практикува ротация на екипажа за различните дейности.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА
РИБАТА
Ако съществува риск от нараняване на очите или лицето от
„хвърчащи кукички“, които може да се заклещят в ролките на
приспособлението за изваждане и после, когато кордата се скъса,
да изхвръкнат, трябва да се носят предпазни екрани за лицето.

ЗАРЕЖДАНЕ НА СТРЪВ
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Има риск от мускулно-скелетно нараняване поради интензивната
работа с пръстите и китките. Препоръчва се да се правят чести
кратки почивки, да се работи в удобно положение, при което
да се избягва навеждане, и ръцете да се поддържат топли с
периодично потапяне в топла вода. Измивайте ръцете старателно,
за да се предпазите от инфекции от стръвта.

III-1. Обработка на рибата (Dimitrios Damalas © European Union)

КЛАТУШКИ И МЕХАНИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Я
ПРЕДОТВРАТЕТЕ НАРАНЯВАНИ
МАШИНИТЕ МОЖЕ ДА СА ОПАСНИ; МАШИНИ С КУКИЧКИ, ВНИМАВАЙТЕ

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Нараняване от кукички.
Мускулно-скелетно нараняване.
Нараняване от машините.
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3.5.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ОБОРУДВАНЕ ЗА КЛАТУШКИ





Осигурете ролките за разклащане да са монтирани сигурно на височина, която дава възможност на членовете на екипажа
да работят с тях удобно и безопасно.
Примамки и кукички, които минават през палубата или над фалшборда, очевидно представляват опасност за членовете на
екипажа.
Където е възможно, трябва да се поставят предпазни прегради.
Електрическите ролки за разклащане трябва да имат управление за спиране на лесно за достъп място от лицето, което ги
управлява.

МЕХАНИЗИРАНИ/ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ



Механизирани електронни системи за разклащане трябва да се използват само от лица, които са преминали обучение за
безопасно използване на такова оборудване.
Когато се използват, трябва да има поставени предпазни прегради и при почистване или поддръжка оборудването трябва
да бъде изолирано от източника на захранване.

МЕХАНИЗИРАН РИБОЛОВ С ПАРАГАДИ



Това може да е проста система, при която се използва произволна примамка, или напълно механизирана система, при която
кукичките се зареждат със стръв с прецизна машина, рибата се изтегля и се изважда, кукичките се почистват и се поставят
на парапета за съхранение, готови за мятане.
Независимо дали системата е проста или сложна, от съществено значение е екипажът да е напълно обучен как да работи с
нея, как да я почиства и какви са опасностите, които може да създава за тях.
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4. ДРАГИРАНЕ И БИМ ТРАЛЕНЕ

ОСТАНЕТЕ СТАБИЛНИ
ОБРЪЩАЙТЕ ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЛАНС И СТАБИЛНОСТ
Тук драгирането и бим траленето са представени заедно, защото и при двата вида риболов се
използват конзолни кранове за издигане на борда и след това изтегляне на тежки риболовни уреди
от всяка страна на кораба (изключение правят тези кораби, при които драгите или бим тралът се
управляват от мостик на кърмата).
Основен проблем при този вид риболов е стабилността на кораба. Теглото на риболовните уреди е
значително и трябва да се внимава корабът да се поддържа добре балансиран.
Проблеми възникват, когато драгите или мрежата станат много тежки заради попаднали камъни
или ако уредът се заклещи на дъното. От съществено значение е да се избягва неравномерното
прилагане на твърде голямо натоварване на кораба.
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III-2. Драгиращ кораб (Sara Monteiro © Eвропейски съюз)

СТАБИЛНОСТ И ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПОДДЪРЖАЙТЕ СТАБИЛНОСТ
ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА И УСТРОЙСТВАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
Стабилността трябва да се провери от квалифициран корабен конструктор, когато корабът се екипира
за първи път за драгиране или бим тралене.
Ако няма достатъчно стабилност, може да се стигне до преобръщане.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
СТАБИЛНОСТ

МОДУЛ III • РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

4.1.

При бим тралене и драгиране се извършва издигане на тежки риболовни уреди с помощта на конзолни кранове, при което
върху кораба се прилагат големи преобръщащи сили. Когато корабът се подготвя за тези риболовни методи, от съществено
значение е стабилността да бъде проверена добре. Всички лица, които имат контрол над кораба, трябва да са наясно с
опасностите от неравномерно натоварване и с необходимостта да се избягват „леко“ състояние на кораба, докато се работи с
риболовните уреди.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
За намаляване на опасността при ситуация на заклещване на риболовен уред на дъното на морето, на конзолния кран трябва
да има монтирано устройство за освобождаване, за да се прехвърли товарът от края на крана към страната на кораба.
Обикновено такова устройство освобождава теглителния блок по кабел до парапета на фалшборда и така значително се
намалява потенциалната сила за преобръщане върху кораба.

ЗАКЛЕЩЕН РИБОЛОВЕН УРЕД НА ДЪНОТО НА МОРЕТО


Когато се опитвате да освободите заклещен риболовен уред, осигурете всички да са наясно с опасността от неравномерно
натоварване, водещо до преобръщане на кораба.
Трябва да се носят спасителни жилетки, люковете и вратите да са затворени и да се информират органите на бреговата
охрана.
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4.2.

ЛЕБЕДКИ, ВЪРЗАЛА И УРЕДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

РАДИ
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДПАЗНИ ПРЕГ
НАПРАВЕТЕ ГО БЕЗОПАСНО
Поставете предпазни прегради или бариери, подменете износените елементи и се погрижете
операторът на лебедката да вижда какво се случва.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Падане на член на екипажа върху въртящата се лебедка или закачане от вързалата и повличане на ръка или крак в някоя
ролка.
Счупване на износени части, което причинява нараняване или смърт.
Включване на лебедката, преди човекът от екипажа да се е отдръпнал, което води до нараняване или смърт.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ОСТАВЕНИ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕБЕДКА/ВЪРЗАЛА СЕ ЗАДВИЖВАТ





Погрижете се лебедката да е подходящо защитена, така че ако човек падне върху нея, когато се движи, да остане в
безопасност. Обикновен парапет пред лебедката може да е достатъчен да предотврати някой да бъде сериозно наранен
или убит.
Движенията на вързалата са опасни, ако не са защитени, защото разкъсан проводник може да се закачи в нечия
непромокаема дреха и да повлече ръка или крак в някоя ролка.
Предпазна преграда или бариера, която не позволява контакт с движещите се вързала, ще премахне този риск.

ИЗНОСЕНИ КОМПОНЕНТИ И УРЕДИ
Поддържайте лебедката в изправност с работещо АВАРИЙНО изключване, управление, спирачки, съединители и направляваща
предавка. Осигурете ролките на лебедката, шайбите, конзолните кранове, стойките, висящите блокове, куките и вързалата да
бъдат в изправност. Износени компоненти и съединения може да се повредят внезапно и да доведат до злополуки.
NB: Всички използвани за издигане приспособления трябва да се тестват и оценят с безопасен работен товар и да
се проверяват ежегодно от компетентно лице. (Вж. модул VI.) Трябва да са поставени знаци, указващи посоката на
движение.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕБЕДКАТА
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Операторът на лебедката трябва да бъде в добра позиция, за да вижда ясно, преди да я включи, че членовете на екипажа,
които работят с бим траловете/драгите и извършват други операции, са застанали встрани. Ако операторът не може да
вижда всички участници в операциите, трябва да се установи ясна система за сигнализация.
Управлението на лебедката трябва да бъде защитено и обезопасено срещу случайно задействане, например от въже/
мрежа или от захваната в нея дреха.

РАБОТА С РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ

СТОЙТЕ ДАЛЕЧЕ
КОНТРОЛИРАЙТЕ ТЕЖКИТЕ УРЕДИ И НЕ СЕ ПРОТЯГАЙТЕ ТВЪРДЕ МНОГО НАВЪН
За безопасността на екипажа тежките риболовни уреди трябва да са под контрол през цялото време.
Внимавайте, когато се протягате извън борда.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Съборен член на екипажа от залюлян или
плъзнал се тежък риболовен уред.
Падане зад борда при навеждане извън
него.
Удар от люлеещата се торба или драга.
Тежкият товар води до риск от
преобръщане на кораба.
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4.3.

III-3. Работа с риболовните уреди (Laurent Markovic © European Union)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ОГРАНИЧАВАНЕ



Осигурете да има работещи средства за ограничаване на бима/драгата, за да не се допусне тежкият риболовен уред да се
залюлее, претъркули или плъзне по палубата и да нарани членове от екипажа.
Закрепете уреда срещу движение, за да осигурите членовете на екипажа да могат да го поправят без риск от нараняване.

ЗАКАЧАНЕ КЪМ ИЗДИГАЩИЯ СТРОП



Осигурете членът на екипажа да не бъде изложен на риск, когато се протяга през перилата, за да закачи уреда към
издигащия строп. Могат ли да се направят промени, за да стане тази операция по-безопасна?
Ако не е възможно да се избегне необходимостта от навеждане далече напред през перилата, трябва да се носи
обезопасителен колан.

ИЗДИГАНЕ НА ТОРБА/ДРАГА


Осигурете да има работещи средства, които да не допускат торбата/драгата да се залюлее и да застраши екипажа, докато
я издигат за изпразване.

ПРЕКОМЕРНИ ТОВАРИ
Ще разберете ли, ако тралът/драгата съдържа прекомерни товари (кал или камъни и др.)? Тежките товари могат да
причинят повреда на конзолните кранове с възможни наранявания на членове на екипажа. Опит да се издигне голяма
тежест на борда може да доведе до загуба на стабилност и риск от преобръщане.
 Трябва да се внимава изключително много и членовете на екипажа да бъдат инструктирани да стоят настрана, когато се
издигат тежки товари.
Вижте съответния инцидент в модул IV: 11 Протягане твърде напред при изпразване на драгата! (Падане зад борда).
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5. МРЕЖА ГЪРГЪР

МИСЛЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ГОЛЕМИ МРЕЖИ, ГОЛЯМ УЛОВ, ГОЛЕМИ РИСКОВЕ!
Използването на мрежи гъргър за улов на пелагични видове води до риск количеството риба в
мрежата да застраши кораба. Работата с голяма мрежа с големи количества риба и товарите, които
трябва да се изтеглят, създават реални рискове за членовете на екипажа.
Вижте инцидента в модул IV: 4 Улов за по-голяма печалба (преобръщане).

С траница 9 0

III-4. Кораб с мрежи гъргър (Sara Monteiro © Европейски съюз)

СПОМАГАТЕЛНА ЛОДКА

ВНИМАВАЙТЕ
ОПЕРАЦИИТЕ СЪС СПОМАГАТЕЛНАТА ЛОДКА СА ОПАСНИ
Пускането и връщането обратно на лодката може да бъде опасно за всички участници и хората
от екипажа, които я управляват, са изложени на риск при прехвърлянето на или от лодката.
Съществуват също и обичайните опасности от условията в морето за такава малка лодка.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ




Скъсване на въжетата или заклещване в блокове при спускането или връщането обратно на спомагателната лодка от/на
кораба, което води до нараняване на членове на екипажа.
Падане зад борда при прехвърляне на/от спомагателната лодка.
Преобръщане на спомагателната лодка заради условията в морето.

МОДУЛ III • РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

5.1.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ








Корабът трябва да е подходящо оборудван за безопасно изпълнение на операциите по спускане и връщане обратно на
спомагателната лодка. Лебедките, подемните макари и всички проводници, въжета, шайби, блокове и т.н. трябва да се
поддържат в изправност.
Като помощно средство за безопасното качване/слизане от спомагателната лодка трябва да е монтирана подходяща
платформа или стълба, която да дава възможност на членовете на екипажа да се прехвърлят безопасно на или от лодката.
Парапет или стойка на подходяща височина в спомагателната лодка, които позволяват захващане с ръце, ще даде
възможност на човека да запази равновесие, след като се озове на лодката.
Когато някой се качва или слиза от спомагателната лодка, трябва да се осигури внимателно наблюдение от рулевата рубка
и от тези, които се занимават с лодката, за да може да се предприемат незабавни действия, ако човекът падне.
Всички лица, които работят на палубата на кораба, и особено тези, които се занимават със спомагателната лодка, трябва да
носят лични предпазни средства за плаване.
Между кораба и спомагателната лодка трябва да има радиовръзка.
Спомагателната лодка трябва да е оборудвана с плаваеми отделения, така че дори да бъде залята с вода, да не потъне.

III-5. Кораб с мрежи гъргър с натоварена спомагателна лодка (Jean-Noël Druon © Европейски съюз)
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5.2.

ЛЕБЕДКИ, ПОДЕМНИЦИ, КРАНОВЕ, ВЪЖЕТА И ПОДЕМНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ВНИМАВАЙТЕ МНОГО
ОПЕРАЦИИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ И ИЗДИГАНЕ
Операциите с лебедки, подемници, кранове и др. обикновено са причина за сериозни трудови
злополуки. При операциите с мрежи гъргър заради количеството обработвана риба както при
изсипването от мрежата, така и в съдове при разтоварване на сушата, вероятността от такива
злополуки се увеличава.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ





Скъсване на въжета или повреда на подемни приспособления под тежестта на товара и нараняване на членове на
екипажа.
Скъсване на въжета при остър завой и заклещване в лебедката или подемника.
Повлечени в шайби, подемници или ролки дрехи или крайници.
Изпускане на товари при издигане, които убиват или раняват членове на екипажа.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
ПОДДРЪЖКА





Цялото оборудване и въжетата трябва да се проверяват редовно и да се поддържат в изправност.
Силно протритите въжета трябва да се подменят.
Изложените на слънчева светлина въжета трябва да се проверяват редовно и ако е необходимо, да се подменят.
Осигурете цялото подемно оборудване да бъде подходящо за издигания товар (вж. раздела за работно оборудване
в модул VI).

МЕРКИ ЗА КОРАБА








Където е необходимо, монтирайте парапети или бариери, за да предпазите хората от падане върху движещи се въжета/
проводници или друго оборудване.
Монтирайте подемно устройство за автоматично затягане на въжето на гъргъра, за да избегнете риска от заклещване на
човек от екипажа в подемника.
Вдигането на ролките за „изцеждане“ далече от фалшборда намалява риска за членовете на екипажа.
Монтирайте система за комуникация между рулевата рубка и критични зони на палубата, за да осигурите ясна връзка.
Монтирайте на палубата уреди за аварийно спиране на машините, които се намират на палубата.
Монтирайте в рулевата рубка уреди за аварийно спиране на машините, които се намират на палубата.
Монтирайте уреди за управление, които осигуряват плавно управление на скоростта, а не само спиране/пускане.

МЕРКИ ЗА ЕКИПАЖА
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Носете лично предпазно средство за плаване (ЛПСП) при работа на палубата.
Носете необходимите лични предпазни средства: непромокаеми дрехи, ръкавици, ботуши и каска.
Не носете бижута, верижки, обеци, часовници и др., които може да се закачат в мрежите.
Стойте встрани от операциите, в които не участвате пряко.
Не стойте под окачен товар.
Не пречете на видимостта на оператора на лебедката или крана.
Следете какво се случва, тъй като всяко разсейване може да бъде фатално.
Уверете се, че всички използвани знаци с ръце се разбират.

ПРИБИРАНЕ НА УЛОВА, СТАБИЛНОСТ НА КОРАБА И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ
ПО НЕГО

НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ
ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА И ОСВОБОЖДАВАЩИТЕ ОТВОРИ
Може да се уловят големи количества риба и тяхното прибиране може да заеме цялото налично
пространство на кораба. От основно значение е да се мисли за стабилността на кораба и
безопасността на екипажа, чиито членове трябва да се движат в силно ограниченото от клетки или
контейнери с риба пространство на борда.

ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ








Претоварване, намаляване на фалшборда и
преобръщане на кораба.
Ефект на свободната повърхност от рибата на
палубата; преобръщане на кораба.
Неправилно разположени и укрепени контейнери;
преобръщане на кораба.
Ограничаване на свободното движение на
екипажа; подхлъзване, спъване и падане.
Стъпили върху капаците на контейнерите членове
на екипажа, които са над предпазния парапет на
фалшборда.
Недостатъчно осветление във всички зони на
палубата.

МОДУЛ III • РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

5.3.

III-6. Много риба, но колко стабилност? (Sara Monteiro © Европейски съюз)

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ









Капитаните трябва да знаят каква е товароподемността на кораба с оглед на неговата стабилност и да не го претоварват.
Ако няма предишен запис за безопасна работа, трябва да се направи оценка на стабилността.
Ако се планира допълнителна товароподемност или нов начин за прибиране на рибата, като например контейнери, трябва
да се направи оценка на стабилността, за да се провери дали корабът ще остане стабилен.
Клетките на палубата трябва да имат прегради, за да се избегне „ефектът на свободната повърхност“ в рибата. По същия
начин прегради трябва да има и в трюма.
Контейнерите трябва да са добре укрепени, за да се предотврати плъзване и причиняване на преобръщане на кораба.
Трябва да се направят безопасни пътеки за преминаване, за да се осигури безопасен достъп на екипажа до основните зони
на кораба.
Ако членове на екипажа стоят над височината на
парапета, трябва да се постави обезопасително
въже.
Осветлението трябва да е достатъчно във всички
зони.

III-7. Прибиране на рибата в корита (Themistoklis Papaioannou © Европейски
съюз)
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Модул IV • Реални случаи

ЖЕ ДА ВИ НАП РАВ И
ПО ЗНА ВАН ЕТО НА РАБ ОТАТА МО
ЯД АНЕ
ПРЕ КАЛ ЕНО САМ ОУ ВЕР ЕНИ | ЗАС
НА КОРАБ С ДРА ГА
РЕЗ ЕРВ НИ ЧАС ТИ | ПРЕ ОБР ЪЩ АНЕ
2.
ЧО ВЕК ЗАД БОРД | УДА ВЯН Е
3.
| ПРЕ ОБР ЪЩ АНЕ
УЛО В ЗА ПО-ГО ЛЯМ А ПЕЧ АЛБ А
4.
ТВЪ РДЕ МА ЛКО СЪ Н | ЗАС ЯД АНЕ
5.
(РИ БОЛ ОВ С ВИ НТЕ РИ) |
УЛО ВЕН В ПРИ МК А НА ВЪ ЖЕ ТО
6.
НАРАНЯ ВАН Е НА КРА КА
ИЯ КОРАБ |
ДВ ИГАТЕЛ ЯТ, СЪ РЦЕ ТО НА ВАШ
7.
И СМ ЪР Т
НАВ ОД НЯВ АНЕ, ПРЕ ОБР ЪЩ АНЕ
НАРАНЯ ВАН Е НА
УДА Р ОТ ЛЮ ЛЕЕ ЩА СЕ ТОР БА |
8.
ГЛА ВАТА
АТА| НАРАНЯ ВАН Е НА
ПО ВЛЕ ЧЕН В БАРАБА НА ЗА МР ЕЖ
9.
РЪ КАТА
| ЗАС ЯД АНЕ
10. НЕ ЗАБ РАВ ЯЙТ Е ГОР ИВ ОТО
ПРИ ИЗП РАЗ ВАН Е НА
11. ПРО ТЯГАНЕ ТВЪ РДЕ НАП РЕД
ДРА ГАТА! | ПАД АНЕ ЗАД БОРДА
СТТА | НАВ ОД НЯВ АНЕ,
12. ПРО ВЕР КА НА СТА БИЛ НО
ПРЕ ОБР ЪЩ АНЕ И СМ ЪР Т
А | ПО ЖА Р В МА ШИ НН ОТО
13. ЕЛЕ КТР ИЧ ЕСК АТА СИС ТЕМ
ОТД ЕЛЕ НИ Е
МА ВАЙ ТЕ
14. САМ НА РИБ ОЛ ОВ? — ВНИ
ТЯЛ ОТО

1.

НЕ СЕ
УЧЕТЕ ПО
ТРУДНИЯ
НАЧИН

| НАРАНЯ ВАН ИЯ НА
14.1. ЗАК ЛЕЩ ЕН ПОД ЛЕБ ЕДК АТА
14.2. КАП ИТА НЪТ ЛИП СВА

1. ПОЗНАВАНЕТО НА РАБОТАТА МОЖЕ ДА ВИ НАПРАВИ ПРЕКАЛЕНО САМОУВЕРЕНИ
| ЗАСЯДАНЕ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЛАН ЗА ПЪТУВАНЕТО
Човешка грешка е причина за много злополуки, особено при навигацията. Вятърът и приливът могат
да окажат влияние върху кораба, така че използвайте всички налични средства, за да се уверите, че
сте там, където си мислите, че сте!

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Траулер с дължина 11 метра работи в Черно море, в зона недалеч от турския бряг, където голяма делта образува
широка плитка зона, достигаща на около 15 километра от брега. Корабът от много години се управлява от същия
капитан и е изпълнил всички изисквания на властите.
Силен прилив, но нормално пътуване: Една вечер корабът плува в 22:00 ч. с осем членове на екипажа на борда.
Скоростта на прилива е около пет възела и видимостта е намалена. След четири часа риболов корабът поема назад
към пристанището; видимостта се е подобрила, но все още има силен прилив. Всички от екипажа са в каютата, оставяйки
капитана в рулевата рубка.
Позната обстановка: Корабът не е далече от пристанището и след час капитанът вижда кулата на фара в него. Тъй като
мястото му е много добре познато, той изключва ехолота и поема към пристанището. Когато обаче е съвсем близо до
пристанището, корабът засяда.
Изпратен е сигнал „MAYDAY“ и местната брегова охрана отвежда всички в безопасност. Въпреки това разходите по
спасяването, ремонта на кораба и загубеното време за риболов са големи.

ОПАСНОСТИ

ЗАЩИТИ

Компетентност на
капитана.
Изключени уреди.
Силен прилив.

Планиране на пътуването.

ПОУКИ
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Използване при планирането на пътуването на цялото налично оборудване, за да се следи местоположението.
Опитът и електронните помощни средства може да работят добре заедно, но да се разчита изцяло само на едното
може да доведе до катастрофа.

2. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | ПРЕОБРЪЩАНЕ НА КОРАБ С ДРАГА

Помислете внимателно за всички възможни ситуации, когато правите някаква промяна по
кораба, и направете оценка на риска за риболовните операции, за да сте подготвени за всички
трудности, които може да възникнат. Дори и в спокойни условия „зацепването“ може да доведе до
преобръщане.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Кърмови траулер/драга за миди с дължина под 12 метра е собственост на семейството от 20 години, като се управлява
добре и носи печалба.
Внимание към безопасността: Собственикът е обръщал внимание на безопасността и е настоявал да има налични за
употреба надуваеми спасителни жилетки в рулевата рубка, както и всички от екипажа да са преминали курсове по
безопасност. На кораба е монтиран спасителен сал за четири човека с хидростатично спускане, както и локаторна
система за безопасност, която на всеки час изпраща сигнал с местоположението и курса на кораба. Към локаторната
система са включени четири персонални аларми, които да се носят от членовете на екипажа; те предават сигнал за
тревога, ако човек падне зад борда.
Направени промени: Корабът е екипиран едновременно за кърмово тралене и драгиране и при последната промяна за
драгиране два от блоковете на основните вързала са подменени с по-малки стеснени блокове.
Спокойни условия: Корабът пътувал около девет часа до зоната за риболов и риболовът преминал при спокойни условия
със слабо вълнение. Скоростта на прилива била около два възела и се очаквало да достигне четири възела. Капитанът
обаче бил работил в тези зони много пъти и преди и риболовът бил добър. В 16:30 ч. драгите опрели в неравен терен
и корабът забавил движението си. Оборотите на двигателя се повишили, но скоро след това драгите започнали да се
заклещват. Всеки път капитанът маневрирал с кораба и драгата се освобождавала.
Зацепване: В 16:35 ч. голямата драга зацепва, корпусът на кораба се накланя наляво и корабът заема крен под ъгъл
20° наляво. Капитанът избрал неутрално положение, но кренът се увеличил под въздействието на силния прилив и
корпусът продължил да се накланя наляво. По това време левият кран вече бил под водата, а този от дясната страна
непрекъснато се издигал с увеличаването на наклона. В бързо променящата се ситуация капитанът не се сетил да
използва механизма за бързо освобождаване, което би довело до спускане на блоковете на крана отстрани на кораба и
би намалило крена.
Влошаване на ситуацията: В 16:38 ч. вързалата от дясната страна се заплитат около раздвоената опора, поддържаща
стрелата за разтоварване, което довело до залюляване на стрелата наляво. В същото време седем торби с миди се
плъзват от мястото си близо до люка към лявата страна. Капитанът разбира колко е сериозно положението и се опитва
да освободи и двете вързала от барабаните на лебедката. Свързващите вързалото куки обаче не преминават през
наскоро сменените блокове. Запалена била газова горелка, за да срежат вързалата, но кренът се увеличил до 45°, което
довело до бързо наводняване на склада за мрежи през отворения люк.
Екипажът скача във водата, а капитанът си пробива път до рулевата рубка, за да изпрати сигнал „Mayday“. За нещастие
VHF слушалката паднала, преди да успее да го направи, и той не могъл да стигне до DSC бутона. Успял да стигне до
преносимо VHF радио, но го изпуснал, преди да успее да довърши предаването на сигнал „Mayday“. Като нямало какво
друго да направи, капитанът скочил във водата след екипажа.
Без спасителни жилетки: Никой от тях не носел спасителна жилетка или лично предпазно средство за плаване, тъй като
нямало време да ги вземат от рулевата рубка, където били прибрани. След около пет минути във водата спасителният
сал се надул и заплавал. Хората от екипажа успели да стигнат до него и да се качат. Това отнело около 20 – 25 минути,
след което пристъпили към проверка на екипировката и целостта на сала, както са инструктирани в курса за оцеляване
в морето.
Спасени от маяк: След като корабът вече бил потънал, маякът на борда му за автоматично предаване
местоположението на всеки час не изпратил съобщение. За липсата му било съобщено на бреговата охрана, която от
своя страна предупредила местната спасителна лодка, случайно провеждаща тренировки в района. Екипажът бил
спасен в 17:57 ч., като всички били невредими.
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ПОМИСЛЕТЕ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ!

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

ОПАСНОСТИ

ЗАЩИТИ

Неподходяща смяна на частите
(блокове за теглене с намален размер
на стеснението).

Оборудван с EPIRB и спасителни
средства кораб.
Своевременни спасителни действия.

ПОУКИ
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Този инцидент показва колко бързо ситуация на „зацепване“ може да доведе до преобръщане и потъване, дори и в
спокойни условия.
Винаги преценявайте внимателно възможните последствия от всяка промяна, която правите по риболовните
съоръжения.
Правете оценка на риска за възможните опасности и как може да се справите с тях.
Помислете за ранно използване на „системите за бързо освобождаване“, тъй като това значително ще намали
преобръщащото натоварване.
Когато се работи на палубата, трябва да се носят лични предпазни средства за плаване, тъй като в извънредна
ситуация никога няма време те да се вземат от рулевата рубка.
Наличието на спасителен сал, който се надува при спускане във водата, е позволило на екипажа да оцелее, докато
бъде спасен.
EPIRB или, както в този случай, система за докладване на местоположението, е от решаващо значение за
предупреждаване на спасителните служби.
Избягвайте наводняване през отворени люкове — дръжте люковете затворени, когато сте в морето или когато не се
използват.

3. ЧОВЕК ЗАД БОРД | УДАВЯНЕ

НОСЕТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАВАНЕ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ!
Подготовка за влизане в пристанището при спокойни условия, никой не очаква загуба на човешки
живот!

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Точно преди изгрев слънце, много близо до брега на Cadiz (2—3 мили), кораб с мрежи гъргър прибира риболовните
уреди и се приготвя да влезе в най-близкото пристанище, когато член на екипажа пада зад борда. Предполага се, че
рибарят се е опитал да се прехвърли безуспешно от кораба на спомагателната гумена лодка и нито капитанът, нито
някой от екипажа е забелязал. Няколко минути по-късно (10—15), след като екипажът разбира за изчезването на
рибаря, вече било твърде късно да го спасят, въпреки че метеорологичните условия на мястото са били много добри.
Рибарят не носел задължителната спасителна жилетка.

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

ОПАСНОСТИ
Не се носи ЛПСП.
Не се наблюдава прехвърлянето на човек на
гумената лодка.

ЗАЩИТИ
Съобщавайте за намеренията си на останалите членове на екипажа, когато предприемате опасна
операция.
Носете ЛПСП.
Своевременни спасителни действия.

ПОУКИ
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Всяко прехвърляне на гумената лодка преди влизане в пристанището е опасно, ако не бъдат предприети следните
действия:
 Намаляване на скоростта или спиране на кораба, преди да правите опит за прехвърляне.
 Винаги носете лично предпазно средство за плаване
 Поне един член на екипажа трябва да наблюдава лице, което се опитва да се качи на гумената лодка.
 Ако е възможно, използвайте радиовръзка между лодката и кораба.

4. УЛОВ ЗА ПО-ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА | ПРЕОБРЪЩАНЕ
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МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ
НЕОБМИСЛЕНИ ПРОМЕНИ ЧЕСТО ВОДЯТ ДО НОВИ ПРОБЛЕМИ!
Помислете внимателно за всички възможни ситуации, когато правите някаква промяна по кораба,
и направете оценка на риска за риболовните операции, за да сте подготвени за всички трудности,
които може да възникнат.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Кораб с мрежи гъргър с дължина 14 метра от 15 години работи в Черно море, като извършва успешен риболов на
хамсия. Успешен бизнес: предишната година е имало изобилие на хамсия и с кораба са спечелени добри пари, които
капитанът/собственикът инвестирал, за да удължи кораба до 16,99 метра.
Деликатно решение: Следващият сезон не започва добре, тъй като пасажите хамсия са малко и слаби. След няколко
пътувания със слаб улов капитанът решил да увеличи дължината на мрежата, за да може да лови в по-голяма зона и
така да хване повече риба.
Задаваща се буря: Екипажът започнал задачата за оборудване на по-голямата мрежа, като работи в пристанището.
Подготовката щяла да отнеме няколко дни, но тъй като имало прогноза за буря през следващите четири дни, нямало да
се изгуби време за риболов. След пет дни мрежата била завършена и тъй като скоростта на вятъра паднала, капитанът
решил да тръгне в морето, въпреки че има силен прилив.
Отново на риболов: Часът бил 16:05, когато корабът напуснал пристанището с осемчленен екипаж. Северният вятър бил
охладил морето и сега пасажите от хамсия били по-плътни. Докато търсел с ехолота, капитанът открил добър пасаж и
дал заповед за мятане на мрежата. Надпреварвали се с други кораби, тъй като първият кораб, който разтовари, щял
да получи най-добра цена за хамсията. В 18:00 ч. била спусната малката лодка и корабът обградил пасажа с мрежата.
Пасажът бил голям и капитанът бил доволен, че разполага с удължена мрежа, за да може да го побере. Той обаче не
преценил дълбочината, на която е пасажът.
Изтегляне: В 18:15 ч. бил включен подемникът за мрежата, който я изтеглил, а екипажът я разположил от лявата страна,
за да бъде прибрана. Малката лодка изтегляла кораба от мрежата откъм лявата страна, а приливът идвал от север.
Мрежа във витлото: След няколко минути мрежата се заплела във витлото на кораба, но това не било забелязано
веднага, тъй като силният прилив действал върху кораба. Накрая мрежата спряла витлото и блокирала двигателя.
Корпусът на кораба се наклонил наляво и приливът се блъскал в кораба странично. Капитанът дал нареждане малката
лодка да промени посоката на кораба, но без успех.
Прекалено голям товар: Уловът в мрежата бил прекалено голям и се упражнявало голямо натоварване върху стрелата,
която внезапно се повредила. Корабът кренувал надясно и вече положената от лявата страна мрежа се плъзнала
надясно, с което наклонът се увеличил. Силата на прилива била по-голяма от стабилността на кораба и той се
преобърнал.
Без спасителни жилетки: Капитанът и екипажът нямали време да облекат спасителни жилетки и всички се озовали в
морето без нищо, което да ги държи на повърхността. Все пак малката лодка изпуснала въжето за теглене и бързо се
приближила, като прибрала седем от членовете на екипажа.
Капитанът е мъртъв: Осмият човек, капитанът, липсвал и никога не бил намерен.

ОПАСНОСТИ

ЗАЩИТИ
Правете оценка на риска преди и след като направите промени.
Целият екипаж трябва да носи ЛПСП.
Осигурете редовно провеждане на тренировки в случай на извънредни ситуации.
Своевременни спасителни действия.

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Увеличаването на размера на мрежата за по-голяма печалба води и до увеличаване на риска.
Никой не носи ЛПСП.
Силен прилив.

ПОУКИ







Осигурете корабът Ви да е подготвен за условията.
Преобръщането може да стане толкова лесно в условията на силен прилив.
След като загуби мощност, корабът остава на милостта на прилива!
Винаги преценявайте внимателно възможните последствия от всяка промяна, която правите по риболовните
съоръжения, и не превишавайте възможностите на кораба си.
Правете оценка на риска за риболовната операция и определете възможните опасности и как може да се справите с
тях.
Всички трябва да носят лично предпазно средство за плаване.
Редовно трябва да се провеждат обучение и тренировки за справяне в извънредни ситуации.
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5. ТВЪРДЕ МАЛКО СЪН | ЗАСЯДАНЕ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ
ВСИЧКИ, ДОРИ И РИБАРИТЕ, ИМАТ НУЖДА ОТ ПОЧИВКА!
Умората може да убие човека. Дори и никой да не бъде убит или сериозно наранен, последиците от
претърпяна злополука поради прекалена умора или от заспиване в рулевата рубка могат да струват
много скъпо и да доведат до загуба на значително време за риболов. Няколко часа, прекарани в сън,
могат да бъдат добра инвестиция.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Дилема: Капитанът на „заобикалящ правилата“ траулер за скариди с дължина 10 метра бил свидетел по съдебно дело
и през деня трябвало да бъде в съда. Сезонът на скаридите обаче бил започнал и той трябвало да е в морето и да лови,
докато могат да се направят добри печалби. Капитанът бил нает от собственика на кораба и освен него имало още
трима членове на екипажа. Двама от тях били чужденци, а третият бил зетят на капитана.
Недостиг на време: За да са доволни всички, капитанът решил през деня да бъде в съда, а през нощта да излизат на
риболов. Той успявал да поспи два часа на ден и макар да знаел за ситуацията, собственикът на кораба не направил
нищо, за да облекчи работното му натоварване.
Неизбежното се случило: След четири дни капитанът заспал в рулевата рубка, докато корабът пътувал към
пристанището в края на едно от нощните пътувания. Целият екипаж бил на закритата палуба и обработвал скаридите,
автопилотът бил включен и корабът плувал през фарватера към пристанището — използвано от високоскоростни
фериботи —, докато не се ударил в ясно обозначена изолирана скала на около половин миля от пристанището.
Никой не бил наранен, само разходите били сериозни: За щастие никой не бил наранен, а корабът заседнал върху
скалата. Той бил сериозно повреден и ремонтът спрял работата в продължение на седмици.

ОПАСНОСТИ
Прекомерно работно натоварване, водещо до умора.
Риболовният сезон и собственикът са упражнили твърде голям натиск върху капитана.
Нямало е монтирана алармена сигнализация.

ЗАЩИТИ
Подходящата почивка трябва да е част от списъка с нещата, за които трябва да се погрижите преди всеки риболовен
рейс.
Целият екипаж трябва да носи ЛПСП.

ПОУКИ
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Умората е нещо, което не може да се пренебрегва. Продължителната умора се натрупва и всички на кораба са
изложени на риск.
Алармена сигнализация би могла да предотврати злополуката, но тя не замества подходящата почивка.
Собственикът на кораба е знаел за напрежението, на което е подложен капитанът, и въпреки това го е оставил да
продължава да ходи на риболов, без да направи нищо, за да облекчи натоварването му. Можело е да се наеме
помощник капитан.
Липсата на почивка е струвала скъпо като ремонт на кораба и изгубено време за риболов. Много лесно е можело да
се стигне и до загуба на човешки живот.

6. УЛОВЕН В ПРИМКА НА ВЪЖЕТО (РИБОЛОВ С ВИНТЕРИ) | НАРАНЯВАНЕ НА КРАКА

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ПРИМКАТА!
Мятането на винтери е наистина опасно.
Пазете се встрани от въжето, което „се вие като змия“ по палубата!

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Уловен от въжето: Двама членове на екипажа тъкмо били започнали да мятат наниз винтери, когато кракът на единия
бил уловен в примката на въжето. Докато бил теглен към страната на кораба, той извикал и капитанът в рулевата рубка
бързо превключил кораба на заден ход, за да отнеме част от тежестта на въжето. Това дало възможност друг член на
екипажа да хване човека, който бил в реална опасност да бъде завлечен зад борда. След това той успял да освободи
замотаното около крака му въже, докато капитанът маневрирал с кораба, така че въжето да не се опъва от товара.
Наранен, но в безопасност: Кракът на мъжа бил счупен лошо и трябвало да го транспортират от кораба по въздух, за да
получи медицинска помощ. В момента на инцидента никой от мъжете (на палубата) не носел лично предпазно средство
за плаване.

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

ОПАСНОСТИ
Няма разделяне на екипажа от въжето.
Никой не носи ЛПСП.

ЗАЩИТИ
Капитанът трябва да следи с поглед всички операции на палубата.
Оценка на риска, за да се помисли за предпазни прегради на палубата (би трябвало да се монтира бариера между
въжето и екипажа).
Целият екипаж трябва да носи ЛПСП, докато работи на палубата.

ПОУКИ





Този рибар е оцелял, за да разказва историята как е хванат в примка, докато мятал винтерите.
Бързите реакции на капитана и на другия член на екипажа са спасили живота му.
Планирайте операциите на кораба така, че да разделите членовете на екипажа от опасността.
Трябва да имате план за действие какво да се прави в такива извънредни ситуации.
При работа на палубата трябва да се носят лични предпазни средства за плаване.
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7. ДВИГАТЕЛЯТ, СЪРЦЕТО НА ВАШИЯ КОРАБ | НАВОДНЯВАНЕ, ПРЕОБРЪЩАНЕ И СМЪРТ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ
ВЕРИГА ОТ СЪБИТИЯ ИЛИ МОЖЕ БИ ВЕРИГА ОТ ПРОПУСКИ?
При лоши условия в морето няма място за пропуски. Повреда на двигателя може да доведе до
наводняване, преобръщане и смърт.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
На връщане от риболовен рейс при лоши условия в морето двигателят се поврежда и корабът губи цялата си мощност.
Преобръщане: Останал без мощност, корабът се понесъл странично по вълните, като се накланял силно и бил заливан от
големи количество вода, които не можело да бъдат изпомпвани. Когато количеството вода преодоляло стабилността на
кораба, той се преобърнал.
Удавяне: От четиримата мъже на борда само ЕДИН успял да доплува до брега, останалите трима се удавили. Никой не
носел спасителна жилетка, а два от трите спасителни буя, които имало на кораба, били завързани неподвижно и не
могли да се освободят и да заплуват!

ОПАСНОСТИ
Липса на план за поддръжка на двигателя.
Липса на средство за закотвяне.
Никой не носи ЛПСП.
Липса на метод за използване на плаваща котва, за да се насочи корпусът по вятъра.

ЗАЩИТИ
Трябва да има график за поддръжка на двигателя и той да се спазва.
Трябва да има спасителен сал и спасителни средства на борда.
Целият екипаж трябва да носи ЛПСП.

ПОУКИ
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Първоначална повреда на двигателя е довела до по-сериозна ситуация, причинила смъртта на трима. Може би първият
пропуск е бил в поддръжката на двигателя, довело до повредата му. Някои поуки, които трябва да се имат предвид, са
следните:
 Редовно поддържайте двигателя и свързаното с него оборудване.
 Всички трябва да носят лично предпазно средство за плаване.
 Трябва да има котва или плаваща котва, която да е готова за използване.
 Осигурете освобождаващите отвори да се поддържат чисти и всички водонепроницаеми врати и люкове да са
затворени.
 На борда трябва да има аварийна помпа и да сте обучени как да я използвате.
 Носете спасителен сал и други спасителни средства.

8. УДАР ОТ ЛЮЛЕЕЩА СЕ ТОРБА | НАРАНЯВАНЕ НА ГЛАВАТА

КОНТРОЛИРАЙТЕ ЛЮЛЕЕЩИ СЕ ТОВАРИ
Окачените товари, които не са закрепени, може да причинят сериозни злополуки, дори и при добри
метеорологични условия!

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

IV-1. Люлееща се торба (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Европейски съюз)

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
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Кърмови траулер с дължина 14 m и тричленен екипаж бил на риболов за норвежки омар на 20 мили от брега. Спокойни
условия: Късно следобед през юни, при много спокойни условия в морето, екипажът изтеглял трала за последен път този
ден. Капитанът бил в рулевата рубка, откъдето управлявал горния барабан за мрежата, а двамата членове на екипажа
били на палубата, за да манипулират трала. Тъй като било ясно, че уловът е малко (около 150 kg), просто навили трала
около барабана за мрежата, а торбата (поплавъка) оставили да виси от барабана над палубата. Докато торбата висяла
между барабана и палубата за риба, един от двамата членове на екипажа отишъл там да издърпа възела на поплавъка,
за да изпразни улова върху палубата.
Неочакваното: Морето било гладко като стъкло и практически корабът не се поклащал, но вълна от преминаващ наблизо
траулер предизвикала неочаквано движение на кораба и торбата с риба се залюляла към мъжа и го съборила назад.
Той ударил силно главата си във фалшборда и загубил съзнание. По-късно му била поставена диагноза черепна травма.

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ
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ОПАСНОСТИ

ЗАЩИТИ

Неочаквана вълна от минаващ наблизо
траулер.

Предупреждавайте работещите на палубата за всеки минаващ
наблизо кораб.
Носете ЛПС и ЛПСП.

ПОУКИ







Преди потегляне закрепете всеки товар, който може да се задвижи в резултат на движение на кораба.
Монтирайте подходящи средства за ограничаване на люлеенето на торбата.
Система, например с плъзгащ се гафел, позволява отваряне на поплавъка от разстояние.
При лоши метеорологични условия спуснете торбата на палубата, преди да я отваряте.
Когато работите на палубата на траулер или драга, винаги носете предпазна каска, която ще защити главата Ви, ако
паднете или нещо Ви удари.
При добри метеорологични условия рулевият трябва да предупреждава екипажа за възможни внезапни движения
на кораба, причинени от друг преминаващ наблизо кораб.

9. ПОВЛЕЧЕН В БАРАБАНА ЗА МРЕЖАТА| НАРАНЯВАНЕ НА РЪКАТА

Ако операторът не може да вижда добре хората от екипажа, които работят близо до барабана за
мрежата, трябва да се монтира локално управление или аварийно изключване на място, където
ангажираното лице може лесно да го достигне.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Корабът — кърмови траулер с дължина 14 m и покрита палуба, обслужван от петчленен екипаж — от два дни бил на
риболов, когато в 6:00 ч., точно преди изгрев, възникнал инцидент.
Млад член на екипажа: Капитанът управлявал барабана за мрежата от мостика, като изтеглял трала на кораба.
Четиримата членове на екипажа били на палубата за риба, по двама от всяка страна на барабана за мрежата, като
насочвали трала в барабана. Млад човек, който работел едва от два месеца, се намирал от лявата страна заедно с още
един член на екипажа. Не било преценено, че това е изключително трудна и опасна задача, така че никой не помислил
за липсата на опит на младия член на екипажа.
Уловен в мрежата: Опорното и водещото въже на трала идвали към барабана, когато, избутвайки мрежата, ръката на
младия човек се заплела в нея, а в този момент тя била много стегната поради опъването: така той бил повлечен към
барабана.
Не разбрал: Поради шума капитанът не чул виковете и при лошата видимост, която имал към палубата за риба, не спрял
незабавно барабана. В резултат ръката на младия човек била счупена.

ОПАСНОСТИ

ЗАЩИТИ

Лоша видимост от мястото на
управление.
Шумна среда.

Поставяне на локално аварийно изключване.
Провеждане на подходящо обучение и предупреждаване за опасностите.
Наблюдаване и подпомагане на работата на неопитни членове на
екипажа.
Установяване на ясна комуникация между рулевата рубка и палубата,
където е екипажът.
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АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ЛОКАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
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Н
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ПОУКИ
По отношение на кораба:
 Ако барабанът за мрежата се управлява от рулевата рубка, трябва да има добра видимост към членовете на
екипажа, които работят с риболовните уреди.
 Трябва да има добра комуникация между рулевата рубка и палубата.
 Ако видимостта от рулевата рубка не е добра, трябва да се монтира дублиращо управление близо до барабана за
мрежата, откъдето операторът ще има добра видимост.
По отношение на екипажа:
 Екипажът не трябва да манипулира мрежите твърде близо до барабана; ако е необходима такава намеса, възложете
това на опитен член на екипажа.
 Трябва да се постави аварийно изключване на място, където ще може да се достигне лесно от хората, които участват
в манипулациите с мрежата.
 Капацитетът на барабаните трябва да е подходящ за прибираните на тях мрежи.
 При проектирането на кораба трябва да се направи много добра преценка от гледна точка на шума и осветлението.
 Инструктирайте и убедете екипажа, че що се отнася до безопасността, няма маловажни задачи при операциите с
риболовните уреди.

10.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ГОРИВОТО | ЗАСЯДАНЕ

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ДА ИМАТЕ ДОСТАТЪЧНО ГОРИВО, ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИТЕ!
Проверете горивото и се погрижете да бъде достатъчно за планирания рейс и с резервно количество,
в случай че възникне нещо и трябва да удължите пътуването. Осигурете двигателят да не остане без
гориво, когато Ви е необходим.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Двама квалифицирани гмуркачи, работещи на деветметров кораб, започват риболов на коремоноги и ръчно събиране
на рапани с подаван от повърхността въздух. Животът им бил напрегнат, но сезонът се очертавал добър и предния ден
били разтоварили на брега 300 kg коремоноги. На следващия ден се срещнали и тръгнали от пристанището в 7:00 ч., за
да стигнат до риболовната зона, която била на около три часа път.
Горивото в резервоара било достатъчно за един ден, като имало и резервен резервоар на палубата, който не бил
свързан към двигателя. Закотвили кораба и се подготвили за гмуркане.
Гмуркал се само единият, а другият подавал въздуха. В този ден се очаквал силен вятър, но въпреки това, след като
ловували няколко часа, двамата мъже решили да отидат на по-скалисто място близо до крайбрежието.
Изгорено е повече гориво: Отнело им три часа да стигнат дотам и двамата се гмуркали последователно. Към 17:35 ч.
се заоблачило, а мястото, на което се намирали, било силно изложено на вятъра. Мъжът на лодката подал сигнал с
маркуча за въздух на този във водата да излиза. В същото време двигателят спрял, тъй като горивото било свършило и
от празния резервоар в тръбопровода за гориво навлязъл въздух. Мъжът напълнил резервоара с резервното гориво, но
двигателят не можел да се включи, защото тръбопроводът за гориво трябвало да се продуха.
Закачане на котвата: Гмурналият се във водата излязъл на повърхността и се качил обратно на кораба, който сега се
носел към скалите на брега. Опитали да скъсят въжето на котвата, но приливът се усилил и котвата се повлекла, така че
корабът се блъснал в скалите. Успели да изпратят сигнал „MAYDAY“ по VHF и скочили в морето да доплуват до брега. И
двамата се отървали невредими!

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

ОПАСНОСТИ
Промени в риболовния рейс без подходяща преценка на горивото за двигателя.

ЗАЩИТИ
Монтирайте нивомер за горивото.

ПОУКИ


Проверявайте горивото и се погрижете да има непрекъснато подаване към двигателя (Много от аварийните сигнали
идват от кораби, на които е свършило горивото или горивото им е замърсено).
Редовно проверявайте и почиствайте филтрите за горивото.
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11.

ПРОТЯГАНЕ ТВЪРДЕ НАПРЕД ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ НА ДРАГАТА! |
ПАДАНЕ ЗАД БОРДА

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ
ОСТАНЕТЕ СТЪПИЛИ НА ПАЛУБАТА
Фалшбордовете и парапетите Ви защитават ефективно от падане зад борда само когато всички
операции могат да се извършват, като сте стъпили с двата си крака на палубата!

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Бърза работа при риболов: Траулер/кораб с драга с дължина 13 m и тричленен екипаж ловял миди в залива St Brieuc.
Съгласно управлението на рибарството в тази зона риболовът е разрешен за много кратък период от време всеки ден —
само 45 минути, което води до много бърза последователност на изтегляне/изпразване/мятане на драгата.
Прибиране на драгата на парапета: Късно сутринта през декември корабът теглел две драги тип „Britton“. Те се състоят
от метална рамка, на която има зъби, които разравят дъното, следвани от торбата, в която се събират мидите. След като
бъде изтеглена на повърхността, драгата се докарва отстрани на кораба и се прибира със зъбите отгоре на фалшборда,
а торбата с мидите извън него.
Силно протягане: За изпразване на улова практиката била член на екипажа да се качи върху драгите, за да закачи
въже за вдигане на дъното на торбата, така че да я повдигнат и да изпразнят улова върху палубата. Докато правел
това, човекът не бил осигурен, като и двата му крака били без каквато и да е опора. В тази конкретна сутрин неочаквано
движение на кораба довело до падането му зад борда.
Никой не бил наранен, но с късмет: За щастие, докато обработвали драгите, двигателят бил изключен, а и човекът носел
ЛПСП. Така колегите му успели бързо да го изтеглят на борда и инцидентът останал без драматични последици.

ОПАСНОСТИ
Липса на безопасни средства за изпразване на торбите.

ЗАЩИТИ
Осигурете безопасни средства за издигане на торбите за изпразване.
Носете ЛПСП.

ПОУКИ
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Когато конструкцията на кораба и подемните уреди го позволяват, използвайте драги, които се изпразват откъм
дъното.
Когато могат да се използват само драги, които се изпразват отгоре, трябва да се свърже въже за издигане от
дъното на торбата до достъпна точка отгоре на драгата, така че проводникът за издигане да може да се закачи
безопасно.
Винаги носете подходящо лично предпазно средство за плаване и на кораба трябва да има план как да се изтегли
човек, паднал зад борда.
Трябва да се избягват изисквания на управлението на рибарството, които водят до голям натиск за времето и
прекомерно забързани риболовни операции.

12.

ПРОВЕРКА НА СТАБИЛНОСТТА | НАВОДНЯВАНЕ, ПРЕОБРЪЩАНЕ И СМЪРТ

СЛЕД НАПРАВЕНИ ПРОМЕНИ СТАБИЛЕН ЛИ Е ВСЕ ОЩЕ КОРАБЪТ ВИ?
Добавянето на тежест върху палубата, като например мостик, по-голяма лебедка или барабан за
мрежа, ще намали стабилността на кораба. По същия начин и превозването на риболовни уреди
върху палубата, особено ако са натрупани на високи купчини, ще намали способността на кораба
да устои на преобръщане. През цялото време преценявайте стабилността на Вашия кораб и не
допускайте натрупването на голяма тежест върху палубата.

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ
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Малък кораб, който работи с винтери: Кораб от GRP с дължина 8,29 m, оборудван едновременно за риболов с винтери и
за тралене, с тричленен екипаж, работел с винтери на юг от ирландското крайбрежие. Метеорологичните условия били
приемливи, сила 4—5 с лека до умерена степен на вълнение на морето. Някъде към 15:00 ч., след като били изтеглили
три наниза винтери и ги били качили на борда, корабът бил на път за мятане на винтери на нови места.
„Наклонява се“: Освен трите наниза винтери, наредени на три нива от лявата страна, имало около девет контейнера
с раци, наредени на две или три нива от дясната страна. Човек от екипажа извикал предупредително „наклонява се“
и капитанът изключил двигателя и излязъл от рулевата рубка. Корабът се наклонявал наляво и хората от екипажа
грабнали няколко винтера и ги хвърлили към дясната страна в опит да го уравновесят. Били прехвърлили едва около
четири винтера, когато човекът отново извикал предупредително „махайте се, пада“ и грабнал две лични предпазни
средства за плаване (ЛПСП) от рулевата рубка за себе си и за капитана. Третият член на екипажа вече носел ЛПСП.
Преобърнат: Човекът, който носел ЛПСП, се хванал за подемника за винтери от дясната страна, докато корабът се
преобръщал наляво, и така успял да се покатери върху корпуса, без да се намокри. Той си спомнил, че видял капитана и
другия член на екипажа някъде около рулевата рубка, докато корабът се преобръщал, като и двамата имали на ръцете
си ЛПСП. Човекът от екипажа изплувал на повърхността и другият му помогнал да се качи на преобърнатия корпус, но
капитанът не се виждал никъде.
Четири часа върху корпуса: Двамата членове на екипажа останали да седят върху корпуса около четири часа, като
корабът постепенно потъвал, започвайки от форщевена. Около 19:00 ч. те не можели да останат повече върху корпуса
и влезли във водата. И двамата носели ЛПСП и се завързали заедно с въже и използвали няколко поплавъка от
мрежите за допълнителна плаваемост. До този момент спасителният сал, който карали на кораба не се бил разгънал на
повърхността.
Издирване и спасяване: В 17:54 ч. от станцията на местната спасителна служба информирали Координационния център
за морски спасителни операции, че корабът закъснява, и бил изпратен хеликоптер да го издири, а в 18:08 ч. бил излъчен
PAN сигнал. В 18:41 ч. PAN сигналът бил повишен на MAYDAY и започнала пълна операция по издирване и спасяване,
която била съсредоточена в зоната, където корабът бил видян за последно.
Намерени от риболовен кораб: В 21:34 ч. двамата мъже във водата били забелязани от риболовен кораб и извадени.
След това ги прехвърлили на спасителна лодка и накрая с линейка в болницата. За съжаление единият от мъжете, който
бил в много тежко състояние, когато ги извадили, не оцелял.
През нощта: Търсенето на капитана продължило и през нощта, но той не бил намерен. Местоположението на потъналия
кораба било определено от появата на маслено петно и останки на повърхността.
Загинал местен водолаз: За нещастие много опитен местен водолаз загубил живота си при инцидент по време на
гмуркане, докато търсели капитана два дни по-късно.
Изваждане на кораба: Корабът бил изваден при спасителна операция, за да може да се разследва инцидентът.

ОПАСНОСТИ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Промени, засягащи стабилността на кораба, без да са одобрени от органите.
Прекомерен брой винтери.
Липса на хидростатично освобождаване на EPIRB и спасителния сал.
Изключена аларма за нивото на вода в трюма.

ЗАЩИТИ
Направете оценка на стабилността на кораба, ако са правени промени.
Осигурете спасителните средства да могат да се освобождават лесно.
Носете ЛПСП.
Осигурете алармата за ниво на вода в трюма да работи.

ПОУКИ
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По отношение на кораба:
При разследването се стигнало до следното заключение:
 Причината за преобръщането била комбинация от фактори:
yy Претоварване на кораба с тежка лебедка, мрежи, оборудване за тралене, голям брой винтери и улова.
yy В момента на инцидента корабът е имал много лош профил на стабилност.
yy Екипажът не е установил събирането на вода в пространството около машините поради оперативни течове, тъй
като алармата за нивото в трюма е била изключена.
 На кораба са направени промени след контролния преглед за съответствие с ирландския Кодекс за дейността.
За тези промени обаче не е уведомен надзорният орган и следователно е било налице опасно състояние на
стабилността.
 Бързото преобръщане не е оставило време за изпращане на радиосъобщение, спускане на спасителния сал или
задействане на EPIRB.
 Ако EPIRB и спасителният сал се бяха освободили, е можело да бъде спасен животът на повече хора.
 Целият екипаж е трябвало да носи ЛПСП, докато работи на палубата.

13.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА | ПОЖАР В МАШИННОТО ОТДЕЛЕНИЕ

Изправни ли са електрическото оборудване и проводниците? Имате ли монтирани детектори за дим
и пожар? Имате ли средствата и подготовката за борба с пожар и за предприемане на правилните
действия?

ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Дървен кораб с кошове (винтери) с дължина 11,6 метра премествал кошовете към нова зона и след като вече бил
изтеглени и прибрани 370 коша на борда, се приготвяли да вземат и последния наниз от 90 коша, когато в машинното
отделение бил установен пожар.
Без алармена система: Корабът не бил снабден с противопожарна или противодимна аларма и пожарът бил установен
едва когато димът от машинното отделение проникнал в жилищното помещение. Капитанът отворил люка към
машинното отделение в рулевата рубка и насреща му нахлул плътен задушлив дим, който бързо изпълнил рулевата
рубка.
Оставен отворен люк в жилищното помещение: Капитанът незабавно затворил люка към машинното отделение и
двамата членове на екипажа напуснали жилищното помещение през рулевата рубка, но оставили люка отворен, което
позволило тя да продължи да се изпълва с дим. Това попречило на капитана да използва VHF радиото или да стигне до
сигналните ракети за извънредна ситуация.
Напускане на кораба: Капитанът не бил сигурен за размера на пожара, но преценил, че е извън неговия контрол.
Притеснявал се много за газовите бутилки, съхранявани на палубата над пожара, но не можел да ги премести заради
многото кошове, които били струпани на високи купчини около рулевата рубка. Спасителният сал бил прибран отгоре
на рулевата рубка и екипажът трябвало да се покатери по кошовете, за да го смъкне. За щастие морето било много
спокойно и успели да го направят, без да паднат. Спасителните жилетки се съхранявали в жилищното помещение и било
невъзможно да се стигне до тях заради дима.
Свързване с бреговата охрана: Капитанът опитал отново да влезе в рулевата рубка, за да използва радиото, но това
било невъзможно заради дима. За щастие успял да използва мобилния си телефон, за да се свърже с бреговата охрана
и да им каже, че той и двамата членове на екипажа се спускат със спасителния сал.
Прибрани от риболовен кораб: Бреговата охрана подала сигнал до корабите в района и намиращ се наблизо риболовен
кораб успял бързо да прибере тримата мъже. Корабът бил изтеглен в пристанището, където бил посрещнат от членовете
на местната противопожарна команда, които се качили на борда и потушили пожара.

С траница 1 1 3

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ, ПОДХОДЯЩИ ЛИ СА ВАШИТЕ?

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

ОПАСНОСТИ
Лошо поддържана електрическа инсталация.
Липса на аларма за дим или пожар.
Оставени отворени люкове.
Ограничен достъп до спасителния сал.
Неработеща система с пръскачки.
Екипажът не знае къде се намира противопожарното оборудване.

ЗАЩИТИ
Осигурете екипажът да знае какво да прави при извънредни ситуации и провеждайте тренировки.
Изпълнявайте подходящ план за поддръжка.
Носете ЛПСП.

ПОУКИ
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Разследването показало, че пожарът вероятно е бил причинен от неизправно електрическо оборудване и че
претоварването е довело до запалване на кабелите по дървената преграда между машинното отделение и
жилищното помещение.
Било преценено, че електрическата инсталация на кораба е била в лошо състояние.
Ако е имало монтирана детекторна система за пожар/дим в машинното отделение и в жилищното помещение,
пожарът вероятно е щял да бъде установен по-рано и е можело да има време за неговото потушаване.
Оставеният отворен люк на жилищното помещение е станал причина димът да продължи да изпълва рулевата рубка
и така да попречи на достъпа до радиото.
Не може да се разчита на използването на мобилен телефон за уведомяване на спасителните служби, тъй като в
морето често няма сигнал.
В машинното отделение е била монтирана система с пръскачки, но капитанът и хората от екипажа не са били
запознати с пускането ѝ.
Пръскачките са се захранвали от помпата за измиване на палубата с клапан, от който да се избере дали да се
подава вода към пръскачките, или към палубата. Дръжката за клапана обаче се е държала в помещението за
настаняване и действително се установило, че клапанът е поставен в положение за измиване на палубата.
Количеството кошове, натрупани по кораба, е попречило на достъпа до клапана за пръскачките и до газовите
бутилки и е затруднило много спускането на спасителния сал.
Броят на пренасяните на кораба кошове, които са били натрупани на високи купчини, се е отразил много
неблагоприятно на стабилността на кораба.
Спасителните жилетки трябва да се съхраняват на място, откъдето могат лесно да се вземат в извънредна ситуация.
При работа на палубата трябва да се носят лични предпазни средства за плаване (ЛПСП).
Капитанът и екипажът са били нови на кораба и не са били запознати с предпазните средства на него. Те е трябвало
да обсъдят заедно възможни извънредни ситуации и да се погрижат да се запознаят какво точно оборудване има и
къде се намира.
Трябвало да е да се проведат тренировки, за да се гарантира, че всичко работи и всички знаят какво да правят.
Трябвало е да се направи оценка на риска.

14.

САМ НА РИБОЛОВ? — ВНИМАВАЙТЕ

Да се работи сам никога не може да се счита за безопасно, но ако наистина трябва да го правите,
подгответе и оборудвайте кораба си, за да го направите възможно най-безопасен.
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НЯМА КОЙ ДА ВИ ПОМОГНЕ — ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ВАС!
БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ И ГО НАПРАВЕТЕ, КАКТО ТРЯБВА!

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

Н
НЕ СЕ УЧЕТЕ ПО ТРУДНИЯ НАЧИ

14.1. ЗАКЛЕЩЕН ПОД ЛЕБЕДКАТА | НАРАНЯВАНИЯ НА ТЯЛОТО
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ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Дървен кораб с дължина 9,98 m извършвал тралене за скариди, когато много опитният капитан, който работел сам на
кораба, бил заклещен в лебедката.
Разположение: На кораба имало рулева рубка отпред, а лебедката и монтиран над нея барабан за мрежата били
разположени по посока на кърмата спрямо рулевата рубка, като уредите за управление били отпред на лебедката.
Лебедката се захранвала от отделен малък дизелов двигател.
Второ изтегляне: Капитанът още сортирал улова от първото изтегляне, когато започнал да изтегля отново и след като
настроил лебедката за изтегляне, се върнал към кърмата, за да довърши прибирането на улова в контейнери.
Той загубил равновесие, препъвайки се в контейнер за риба, и паднал върху лявото вързало, при което ръкавът на
непромокаемата му дреха се закачил в съединителна кука на вързалото и той бил повлечен в лебедката. Целият ръкав
от маншета до врата бил захванат във вързалото върху лебедката. Той бил притиснат към палубата под лебедката, но
за щастие поради натоварването на лебедката малкият двигател, който я задвижвал, спрял и така капитанът останал
заклещен под лебедката със силна болка.
Останал да лежи заклещен в продължение на девет часа. Стъмвало се и той осъзнал, че корабът може да бъде отнесен
върху скали. Нямало да дойде помощ и затова отчаяно подновил усилията си да се освободи, така че накрая успял да
издърпа дрехата си, като най-напред освободил главата си, а след това и цялото си тяло. Имал наранявания по рамото,
лицето и ребрата, но успял да се добере до рулевата рубка и да се обади за помощ.
Пристигнала спасителна лодка с лекар и капитанът скоро бил в болница. Впоследствие той напълно се възстановил.

14.2. КАПИТАНЪТ ЛИПСВА
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ИНЦИДЕНТ И ПОСЛЕДИЦИ
Кораб с винтери с дължина 6,24 m се управлявал само от един капитан със 17 години опит в този вид риболов. Корабът
работел на източния бряг на Шотландия и използвал или комплекти, или нанизи от 20 винтера. Корабът тръгнал от
пристанището в 7:30 ч. за нормален дневен риболов, капитанът разговарял със съпругата си по VHF в 9:30 ч. и това бил
последният контакт с кораба.
Притеснената съпруга: Когато късно следобед рибарят не се върнал, съпругата му се свързала с друг рибар, за да
попита дали няма някаква информация. След като се опитали да повикат кораба по VHF и по мобилен телефон, бил
подаден сигнал и към бреговата охрана.
Забелязана светлина: Рибар съобщил, че забелязал светлина в източна посока, която ще отиде да провери, и
спасителната лодка също била насочена към мястото. Това бил липсващият кораб, но на борда нямало никого.
Закотвен от винтерите: На левия фалшборд пред рулевата рубка имало заклещен винтер, като въжето от винтера се
спускало във водата. Рибарят уловил въжето на своя кораб и изтеглил 17-те винтера, които били във водата. Тялото на
капитана обаче не било заклещено във въжето.
Продължаване на търсенето: Корабът бил закаран обратно на пристанището и търсенето на капитана продължило до
23:00 ч. и било подновено отново на следващия ден, когато било прекратено в 16:00 ч.
Тялото на капитана не било намерено. Той обикновено не носел спасителна жилетка или каквото и да е лично предпазно
средство за плаване.

ПОУКИ






И двата инцидента показват най-големите опасности, когато се работи сам на кораба — няма кой да помогне и
никой не знае, че се нуждаете от помощ. Вие сте сами!
Заклещеният под лебедката капитан имал голям късмет да остане жив, за да разкаже какво се е случило.
Като оставил лебедката на изтегляне и продължил да сортира улова, той искал да спести време, но това го
поставило в положение да не може бързо да стигне до управлението, ако се наложи.
Палубата била задръстена с контейнери за прибиране на улова и това било причината той да загуби равновесие.
При втория инцидент не знаем какво се е случило. Предполага се, че капитанът е паднал или е бил блъснат зад
борда от винтер, докато мятал.
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ВИНАГИ ХОДЕТЕ НА РИБОЛОВ С НЯКОЙ ДРУГ, НО АКО РЕШИТЕ ДА ГО
ПРАВИТЕ САМИ, МОЛЯ, ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ.

Модул V • Оценка на риска

1.

ВЪ ВЕД ЕНИ Е

2.

ОСН ОВ НИ ПО НЯТ ИЯ
НА ВАШ ИЯ КОРАБ
ПЕТ СТЪ ПКИ ДА ОЦ ЕНИ ТЕ РИС КА
БЕЗ ОП АСН ОСТ ТА НА
ПО ЛИ ТИК А ЗА БЕЗ ОП АСН ОСТ ЗА
КОРАБА
ПИ САН Е НА ОЦ ЕНК А НА РИС КА
А НА РИС КА
НАС ОК И ЗА МИ НИ МА ЛНА ОЦ ЕНК

3.
4.
5.
6.

!
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МОДУЛ V • ОЦЕНКА НА РИСКА

1. ВЪВЕДЕНИЕ

ОЦЕНКА НА РИСКА
Защо е необходима?

За да осигурите безопасни ситуации при работа, е необходимо да помислите за
възможни опасности и рискове и да се опитате да ги предотвратите или да се
защитите срещу тях. Това е известно като оценка на риска и хората през цялото време
го правят неофициално, като преценяват и „претеглят работата“. Официална писмена
оценка на риска се изисква съгласно европейската рамкова директива и държавите
са въвели законодателство за оценки на риска, които трябва да се правят на всички
работни места, включително и в риболова.

Кой отговаря за оценката
на риска?

В работни условия, където има наети лица, работодателят отговаря за осигуряване
на безопасно работно място и трябва да направи оценка на риска, за да провери и
потвърди, че мястото е безопасно.

Кой отговаря за оценката
на риска на Вашия
риболовен кораб?

В риболова работното място е корабът и често капитанът е работодателят. Капитанът
може да не е собственик на кораба и в този случай именно собственикът носи
отговорност да осигури изготвянето на оценка на риска. Като човекът, който отговаря
за работата на кораба, капитанът е най-подходящото лице за изготвяне на оценката
на риска, но отговорността е изцяло на лицето, което има контрол над управлението
на кораба, а именно собственикът.

Наето лице ли е рибар,
получаващ заплащане под
формата на дялово участие
(share fisherman)?

В много случаи рибарите работят на кораба, като получават дял от печалбата
му. За целите на здравето и безопасността те могат да бъдат класифицирани от
националните разпоредби на държавите — членки на ЕС, като служители. Независимо
от класифицирането им по националното законодателство, добра практика е те да
се считат за служители за целите на здравето и безопасността и поради това трябва
да бъдат обхванати от всички предпазни и защитни мерки, въведени от лицето/
организацията с контролиращо участие в кораба. Това лице/тази организация трябва
да осигури изготвянето на оценка на риска.

Рибар, който работи сам
(самонаето лице)

Ако притежавате кораба и работите на него сам, Вие трябва да направите оценка на
риска. Ако обаче управлявате кораба на друго лице, което го притежава, това лице
носи отговорност за работното Ви място и следователно трябва да се направи оценка
на риска.
И отново, ако корабът е Ваш и на него работите само Вие, оценката на риска е
задължителна за собствената Ви безопасност и за тази на всеки друг, който може да
участва в неговата поддръжка или просто да преминава през него, за да стигне до
друг кораб.
ко работите сам, от съществено значение е да помислите за предпазните средства
(вижте модул I, раздел 18).

СКА
ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА РИ
Оценката на риска може да бъде сложна или съвсем проста и съдържателна, в зависимост от
ситуацията. Риболовът е опасен, защото работното място е в морето, но оценката на риска трябва да
бъде само проста и разбираема. При една проста оценка на риска се използват различни понятия,
като посочените по-долу.

ОПАСНОСТ
ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ВРЕДА

МОДУЛ V • ОЦЕНКА НА РИСКА

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Почти всичко може да се разглежда като опасност, но един разумен подход ще Ви даде възможност да
решите кои са действителните опасности, а не крайните вероятности.

Това може да бъде:
препятствие, в което някой може да се спъне;
хлъзгав участък на палубата;
липсата на парапет;
оставен отворен люк;
оператор на лебедка, който не може да вижда членовете на екипажа, които работят с риболовните уреди;
вероятността за падане зад борда;
обработката на улова;
лошо осветление в машинното отделение;
заспиване, докато се управлява корабът;
високи нива на шума;
неопитен член на екипажа;
превозване на много уреди на палубата.

РИСК
КОМБИНАЦИЯ ОТ ТОВА КАКВА ВЕРОЯТНОСТ ИМА ДА ВЪЗНИКНЕ ВРЕДА И КОЛКО
СЕРИОЗНА ЩЕ БЪДЕ ТЯ

С траница 1 2 1

Нещо, което има много сериозни последици, които ще доведат до трайно нараняване или смърт, дори и да е малко вероятно
да се случи, е по-сериозен риск от нещо, което има вероятност да се случи, но няма да причини много голяма вреда. Трябва да
сте наясно със сериозните рискове.

ПОСЛЕДИЦА

МОДУЛ V • ОЦЕНКА НА РИСКА

КАК РИСКЪТ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ВРЕДА И КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТ?
Последиците може да са различни — подхлъзване/спъване/падане може да доведе до няколко счупвания, а дори и до смърт.
Трябва да мислите за това, което е вероятно с разумно основание; преминаване покрай лебедката може да доведе до падане
на човека върху нея.

На малък риболовен кораб има вероятност всички от екипажа да са изложени на риск или това може да
е само едно лице, което работи на определено място, като например механикът.
Опасност на палубата обаче може да представлява риск за всяко лице, преминаващо по палубата,
включително членове на екипажа на други кораби.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА?
Какви предпазни мерки са взети? Те може да бъдат:
парапет;
предпазни прегради;
предпазно оборудване;
инструкции;
обучение;
различни методи за работа;
подобрено оборудване;
проверка на професионалната устойчивост;
и т.н.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
НЕЩА, КОИТО СМЯТАТЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОСТАВАЩИТЕ
РИСКОВЕ
След като сте разгледали опасностите и въведените мерки за контрол (предпазни мерки) за намаляване на опасността
или защита срещу нея, трябва да прецените дали даден риск все още съществува и заслужава ли да се предприемат
допълнителни действия.

ОЦЕНКА НА РИСКА — ЦЕЛ
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Целта на оценката на риска е да се гарантира, че работното място е безопасно за всички засегнати лица.





Разходете се наоколо и направете списък на опасностите на Вашия кораб.
Проверете за рисковете, представени във всички модули от настоящото ръководство.
Включете екипажа при определяне на опасностите.

Трябва да се прецени безопасността на
всеки
СТЪПКА 2




Преценете всичко, което има вероятност да се случи.
Помислете за всеки млад или неопитен член на екипажа.

Има ли някой, който не е наясно с
потенциалната опасност, която даден риск
може да представлява?
СТЪПКА 3











Оценете риска — подходящи ли са
действащите мерки за контрол?

Направете оценката на риска в писмена форма и я съобщете на всички членове на екипажа.
Използвайте проста форма и следвайте представената в настоящото ръководство структура.

Обърнете внимание на сериозните рискове,
а не на обичайните
СТЪПКА 5

Определени ли са последиците кой може
да бъде засегнат и как?

Избягвайте рискове. Оценете всички рискове, които не могат да бъдат избегнати.
Прилагайте добри практики и спазвайте утвърдени стандарти (напр. национални правни изисквания)

Достатъчни и подходящи ли са поставените
предпазни прегради?
СТЪПКА 4

Огледайте се за опасностите на Вашия
кораб

Записвайте констатациите си!

Като минимум преглеждайте оценката си на риска ежегодно.
Прегледайте я спешно, ако: са направени промени по кораба, въведен е нов риболовен метод или е
сменен екипажът.
Напишете отделна оценка на риска за специални случаи (напр. млади хора, хора с увреждания,
бременни жени).

Колкото по-скоро прегледате своята
оценка на риска, толкова по-добре!

Преглеждайте оценката си на риска и
правете промени, ако е необходимо
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СТЪПКА 1
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3. ПЕТ СТЪПКИ ДА ОЦЕНИТЕ РИСКА НА ВАШИЯ КОРАБ
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4. ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОРАБА

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Разработването на последователна цялостна политика за безопасност е не само правно изискване съгласно
законодателството на ЕС, но е също така и важна предпазна мярка за безопасност.
В примера по-долу е посочена примерна политика; важно е да се състави такъв документ, в който да се посочва
съответствието на кораба с безопасността и да се определя лицето, което отговаря за поддържането и подкрепата на
политиката.

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ — ПРИМЕР
Декларация за политиката за здраве и безопасност
Следното е декларацията за политиката за здраве и безопасност на кораба:
Декларираме, че нашата обща политика е:
да осигуряваме подходящ контрол на рисковете за здравето и безопасността, произтичащи от трудовата ни дейност;
да се съветваме с нашите работници/екипаж по въпроси, засягащи тяхното здраве и безопасност;
да осигуряваме и поддържаме безопасни машини и оборудване;
да осигуряваме безопасна работа със и употреба на веществата;
да предоставяме информация, инструкции и надзор на работниците/екипажа;
да осигуряваме всички работници/екипажът да бъдат компетентни за своите задачи и да им правим подходящо
обучение;
да предотвратяваме злополуки и случаи, свързани с влошено здраве поради условията на труд;
да поддържаме безопасни и здравословни условия на труд; и
редовно да преглеждаме и преработваме политиката според необходимостта.
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Подпис:
Дата:

ПРЕПОРЪКИ КАК ДА ПОПЪЛНИТЕ ФОРМУЛЯРА
Определяне на опасността: Обикновено е най-добре екипажът да се включи в обиколка на кораба, за да се обсъдят
опасните зони по него.
Свързани рискове: Всяка опасност крие поне един, но по-вероятно много рискове. Рискът е начинът, по който опасността
може да навреди на екипажа и на кораба.
Мерки за контрол: Намаляването на риска е основната цел на оценката на риска, а изпълнението на мерките за контрол
е най-важната част.
Мерките за контрол трябва да се разгледат в следната последователност:
Предпазни средства: Те могат да бъдат материални или косвени — например предпазна преграда на машина е
материално предпазно средство, а наличието на безопасна зона, където хората от екипажа да стоят, докато се изтеглят
риболовните уреди, е косвено предпазно средство.
Обучение и процедури: С този вид мярка за контрол се цели да се гарантира, че всички работят безопасно и са
достатъчно добре обучени; може да считате списъците за проверка като мярка за контрол в това отношение.
Лични предпазни средства (ЛПС): Облекло, което се носи, за да защитава работещия от увреждане, като позволява също
така безопасна работа с оборудването — примери за това са ръкавиците, за да се поддържат ръцете топли и да се
работи правилно, предпазните очила, които дават възможност на човека да следи непрекъснато изпълняваната задача.
Обозначения: Обозначенията може да не са само такива, които се четат. Боядисването на зона от палубата в ярък цвят
може да обозначи ясно, че там не трябва да се стои. По същия начин и ясно обозначено препятствие на височината на
главата е по-лесно да се избегне, отколкото ако е в тъмен цвят.
Номер на страницата: Използвайте ръководството за справка при избора на препоръчаните мерки за контрол и посочете
номера на страницата в жълтата колона.
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5. ПИСАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА
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Внимание: Моля, имайте предвид, че този и други формуляри, представени в ръководството, не представляват окончателен
подход как трябва да направите Вашата оценка на риска. Формулярите може обаче да Ви помогнат да забележите рисковете
и да прецените последиците. Препоръчваме Ви да въведете формулярите и да ги попълвате според конкретните Ви нужди.

6. НАСОКИ ЗА МИНИМАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА
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УВОДНА БЕЛЕЖКА:
В този раздел е представен примерен списък за проверка и насоки за оценка на рисковете на Вашия кораб. Като пример
са посочени шестнадесет зони/задачи/дейности (вижте таблиците по-долу). Използвайте списъка за проверка и насоките,
за да направите оценката на риска за Вашия кораб и как го управлявате.
Разгледайте всяка „възможна опасност“ и поставете „Х“, ако не се прилага във Вашия случай.
След като бъде направена оценка на риска, отбележете „√“ в съответното каре.
Празно каре означава, че оценката изисква внимание.
Моля, имайте предвид, че оценявате ситуацията на Вашия кораб и подходящите за Вас мерки за контрол може да се
различават от включените в списъка в настоящото ръководство предложения.

ЗОНА

ЗАДАЧА

ДЕЙНОСТ

Кораб

Рулева рубка

Тралене

Екипаж

Жилищно помещение/камбуз

Риболов с винтери

Процедури при извънредни
ситуации

Пространство в машинното
отделение

Риболов с мрежи/парагади/
клатушки

Качване на и слизане от
кораба

Обработка на улова

Драгиране и бим тралене

Облекло

Заплетени риболовни уреди
и поправка на уреди

Работа на кораба
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Дейности по поддръжката

ОЦЕНКА НА РИСКА ВЪЗ ОСНОВА НА РЪКОВОДСТВОТО
Да се оцени

ОПАСНОСТ

Направено

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

СТРАНИЦА
№

Бъдете трезви през цялото
време, нека да има други хора
край Вас
Докладвайте за неизправни
стълби/осветление на
пристанищния орган
Работете на групи
Използвайте ЛПСП/спасителна
жилетка

37

Загуба на слух, която води
до глухота

Използвайте протектори
за уши
Намалете времето на
излагане на шум

54

Удавяне — завличане зад
борда
Нараняване — заклещен във
въже/затиснат от винтер

Планирайте безопасна
система на работа
Стойте достатъчно далече от
движещи се въжета
Дръжте на разположение нож
за извънредна ситуация
Използвайте ЛПСП/спасителна
жилетка

76

Нараняване от притискане —
повличане в лебедката
Порязване/разкъсване —
поради откъснати/обтегнати
вързала

Изпробвайте аварийното
изключване преди употреба
Изпробвайте комуникацията
между мястото за управление
на лебедката и палубата
Проверете състоянието на
вързалата за разкъсвания/
опъване
Стойте далече

88

РИСК

Шум

Мятане (на винтери)

Лебедки и вързала
(драгиране и бим
тралене)
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Качване на и слизане
от кораба

Удавяне — падане във
водата
Нараняване — падане
от стълба
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Не се прилага

ОЦЕНКА НА РИСКА ВЪЗ ОСНОВА НА РЪКОВОДСТВОТО
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Assess
Done
N/A

ОПАСНОСТ

РИСК

МЕРКИ
ЗА КОНТРОЛ

СТРАНИЦА
№

Загуба на стабилност

31

Общи работни зони

33

Вахтена служба

34

Жилищно помещение и камбуз

35

Машинно отделение/затворени
пространства

36

Качване на и слизане от кораба

37

Риболовен рейс

38

Заплетени риболовни уреди
и поправка

39

Работа по поддръжката

40

Операции на брега

41

Операции за разтоварване

42

Работа сам на кораба

43

ОЦЕНКА НА РИСКА ВЪЗ ОСНОВА НА РЪКОВОДСТВОТО

РИСК

МЕРКИ
ЗА КОНТРОЛ

СТРАНИЦА
№

Безотговорно поведение

46

Опитност на екипажа

47

Тревоги и компетентност

48

Млади хора

49

Въпроси, свързани с езика
и културата

50

Физическо увреждане

52

Човек зад борда

53

Шум

54

Излагане на слънце

57

Излагане на студени условия

58

Влошено здраве

59

Стрес и умора

60
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Assess
Done
N/A
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Assess
Done
N/A

ОПАСНОСТ

РИСК

МЕРКИ
ЗА КОНТРОЛ

СТРАНИЦА
№

Физически наранявания

61

Подхлъзване, спъване и падане

62

Обработка на улова

63

Преработка на улова

64

Химични и биологични опасности

65

Годност за служба

66

Наранявания и заболявания

67

(Тралене)
• лебедки, вързала,
• теглещи вериги

72

(Тралене)
• издигане на торба
• барабани за мрежа и т.н.

73

Риболов с винтери
• разположение и система

75

Риболов с винтери
• мятане

76

Риболов с винтери
• изтегляне

77

ОЦЕНКА НА РИСКА ВЪЗ ОСНОВА НА РЪКОВОДСТВОТО

РИСК

МЕРКИ
ЗА КОНТРОЛ

СТРАНИЦА
№

Риболов с винтери
• блок на лодбалката
• изпразване и поставяне на стръв

78

Риболов с винтери
• прибиране на улова

78

Риболов с мрежи/парагади/
клатушки
• прибиране на риболовните уреди
• стабилност

81

Риболов с мрежи/парагади/
клатушки
• мятане на мрежи и парагади

82

Риболов с мрежи/парагади/
клатушки
• изтегляне

83

Риболов с мрежи/парагади/
клатушки
• изваждане на рибата
• поставяне на стръв на парагадите

84

Риболов с мрежи/парагади/
клатушки
• клатушкане
• механизирани системи

85

Драгиране и бим тралене
• стабилност
• препятствия по дъното на морето

86

Драгиране и бим тралене
• лебедки
• вързала

88

Драгиране и бим тралене
• работа с риболовните уреди

89

Мрежа гъргър
• спомагателна лодка

90

Мрежа гъргър
• издигане
• лебедки, подемници, кранове,
• въжета и подемни
приспособления

92
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Assess
Done
N/A

ОПАСНОСТ

РИСК

МЕРКИ
ЗА КОНТРОЛ

СТРАНИЦА
№

Мрежа гъргър
• прибиране на улова

93

Мрежа гъргър
• стабилност на кораба

93

Мрежа гъргър
• свободно движение по кораба

93

Модул VI • Допълнителна
информация
ВА ЗА ПЛА ВАН Е
1 • Л ИЧ НИ ПРЕ ДП АЗН И СРЕ ДСТ
2 • СТА БИЛ НО СТ
3 • ПЪ РВА ПО МО Щ
4 • РАБ ОТН О ОБО РУД ВАН Е

В ИЗВ ЪН РЕД НИ СИТ УАЦ ИИ
5 • Т РЕН ИРО ВКИ ЗА ДЕЙ СТВ ИЕ

i

Модул VI • Допълнителна
информация
а
тв
с
д
е
р
с
и
зн
а
п
д
е
р
п
и
н
ч
и

Л
•
1
за плаване
1.1. ВЪ ВЕД ЕНИ Е
1.2. КАК ВО СЕ ПРЕ ДЛ АГА СЕГА?

1.2.1. ЖИ ЛЕТ КИ ИЛИ ГРЕ ЙКИ
1.2.2. РАБ ОТН И ЕЛЕ ЦИ
ТЮМ И
1.2.3. НЕП ОТЪ ВАЩ И ТЕР МО КОС
ЖИ ЛЕТ КИ
1.2.4. НАД УВА ЕМИ СПА СИТ ЕЛН И
1.2.5. СПА СИТ ЕЛН И ЖИ ЛЕТ КИ
1.2.6. НЕП РОМ ОКА ЕМИ ДРЕ ХИ

ЕНИ Я
1.3. ЗАК ЛЮ ЧИ ТЕЛ НИ СЪ ОБРАЖ

ВАШИЯТ
ШАНС ЗА
ОЦЕЛЯВАНЕ

МОДУЛ VI • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - 1 • ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАВАНЕ

1.1.

ВЪВЕДЕНИЕ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАВАНЕ (ЛПСП)
Дреха или приспособление, които при правилно поставяне ще осигурят на използващия ги определена степен на
плаваемост, което ще повиши вероятността за оцеляване. Много често се счита, че понятията спасителна жилетка и
ЛПСП са взаимозаменяеми. Трябва обаче да се подчертае, че спасителната жилетка е предназначена да обърне човек в
безсъзнание с лицето нагоре при падане във водата.

ПЛАВАЕМОСТ
Плаваемостта се измерва в нютони (N) и определя способността на ЛПСП да задържи човек над водата. 10 нютона се
равняват приблизително на 1 килограм плаваемост.
Плаваемостта се постига основно по два начина:
1. Вградена плаваемост, която се постига с използване на непотъващи материали, като пенопласт със затворени пори, в
подплатата на дрехата. Степента на осигурената плаваемост зависи от обема на пенопласта и следователно, за да се
постигне добра плаваемост, трябва да има голямо количество, което води до обемиста дреха. Артикулите с вградена
плаваемост могат да осигурят само 50 – 80 N плаваемост, но тя е напълно надеждна.
2. Надуваема плаваемост, която се постига чрез надуване на въздушна камера, обикновено от малък патрон с
въглероден диоксид (CO2). Надуването може да се задейства ръчно, чрез издърпване на ремък, или автоматично
при потапяне на устройството във вода. Надуването може да става също и като се духа в дюза. Надуваемите
средства могат да осигурят висока степен на плаваемост, но трябва да се проверяват и поддържат редовно, за да се
гарантира тяхната надеждност.
Има четири европейски стандарта за ЛПСП, на които трябва да има поставена маркировка „CE“ (EN 393-399). Наскоро
тези стандарти бяха заменени от Международната организация по стандартизация (ISO) и сега са известни като ISO
12402. В схемата по-долу са показани картинни изображения и е дадено обобщение на категориите плаваемост.

VІ-1. Степени на плаваемост на ЛПСП (адаптирано според RNLI)

ЛПСП

СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ
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50
За опитни плувци близо до
брега или при наличие на
помощ наблизо. Минимален
обем, но ограничено
използване в неспокойни
води. Не може да се очаква
да задържи използващия
го в безопасност за дълъг
период от време. Недостатъчна
плаваемост, за да се защитят
онези, които не могат да
си помогнат сами. Изисква
активно участие на ползващия
го и е малко вероятно да
преобърне човек, паднал във
водата с лицето надолу.

100
Препоръчват се за хора
в защитени или спокойни
води. Може да няма
достатъчно плаваемост,
за да защити човек, който
не може да си помогне
сам, и може да не успее да
преобърне по гръб човек в
безсъзнание, особено ако
носи тежки дрехи.

150
За обща употреба в
открити води и при лоши
метеорологични условия.
Ще преобърне човек в
безсъзнание в безопасно
положение и не се изисква
последващо действие от
използващия го, за да
остане в това положение.

275
Основно за употреба в
открити води и за хора,
които носят значителни
тежести и поради това
се изисква допълнителна
плаваемост. Също и за тези,
които носят дрехи, поемащи
въздух и които може да
засегнат неблагоприятно
способността за
автоматично изправяне
на спасителната жилетка.
Проектирани са да осигурят
използващият ги да плава с
уста и нос над повърхността.

КАКВО СЕ ПРЕДЛАГА СЕГА?

Предлагат се много продукти, които могат да се считат за лично предпазно средство за плаване (ЛПСП). Всички те имат
предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид, за да се избере ЛПСП, което най-добре отговаря на
изискванията за Вашата работа.

1.2.1. ЖИЛЕТКИ ИЛИ ГРЕЙКИ
Рибарите гледат благосклонно на тях, тъй като са лесни за носене, удобни са и изглеждат точно като обикновени дрехи. Имат
подплата от непотъващ пенопласт, която осигурява 50 – 70 N плаваемост, достатъчна да Ви задържи над водата, но няма да
Ви задържи с лицето нагоре, ако загубите съзнание. Обикновено се закопчават с цип, имат добре оразмерени удобни джобове
и не са скъпи. Много капитани ги намират идеални за носене в рулевата рубка, но на работещите на палубата членове на
екипажа може да се стори твърде горещо да се работи с тях, когато времето е топло.

1.2.2. РАБОТНИ ЕЛЕЦИ
Това обикновено са промишлени работни елеци, предназначени за ситуации, при които хората трябва да работят на място,
където може да паднат във вода. Обикновено се използва твърд пенопласт, който оформя непотъващ пакет, носен отпред
на гърдите, и може да се осигури до 100 N плаваемост. Може да са евтини, но в повечето случаи са прекалено обемисти и
ограничаващи движенията при продължителна работа на риболовен кораб.

1.2.3. НЕПОТЪВАЩИ ТЕРМОКОСТЮМИ
Тези костюми имат едно основно предимство пред много други продукти и то е, че осигуряват топлинна защита, което
дава значително по-дълго време за оцеляване и защита срещу „шок от студено“ при внезапно попадане в студена вода.
Костюмите са изработени от плътна водоустойчива материя с подплата от пенопласт със затворени пори, което осигурява
50 – 80 N плаваемост. На китките и глезените костюмът се затяга с велкро ленти, което не позволява проникването на
студена вода. Костюмите имат качулка с термична подплата и на качулката, раменете и маншетите обикновено има поставени
светлоотразителни ленти.
Във водата костюмът осигурява добро поддържане, като носещият го плава в хоризонтално положение. С него се плува лесно
и е лесно също така да се заеме изправено положение във водата, като устата остава доста над нея, дори и при наличие на
вълни. Ако обаче носещият го загуби съзнание, той ще остане да плава в хоризонтално положение, независимо дали „по очи“
или „по гръб“. Поради това се препоръчва костюмите да се носят заедно с надуваема спасителна жилетка, за да се осигури
преобръщане на носещия ги с лицето нагоре, и тъй като спасителната жилетка трябва да преодолее плаваемостта на костюма,
се препоръчва тя да бъде 275 N.
Рибарите редовно носят такива костюми при студени условия, за които те са идеални. При топло време обаче ще бъде просто
твърде горещо да се работи облечен в него.
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1.2.4. НАДУВАЕМИ СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ
Това са продуктите, за които почти всички рибари биха помислили, тъй като могат да се носят върху всяка дреха и са леки и не
ограничават движенията. Има обаче доста неща, за които да се помисли при избора на продукт за Вашите условия.
Плаваемост: 150 N (ISO 12402-3:2006) обикновено се приема за достатъчна за възрастен със средно тегло в открито море.
275 N (ISO 12402-2:2006) е необходима, когато се носи тежко защитно облекло или тежки инструменти. Такава висока степен
на плаваемост ще бъде необходима, за да се гарантира, че човек в безсъзнание, който носи непотъващ термокостюм, ще бъде
обърнат във водата с лицето нагоре.
Единична или двойна камера: Повечето надуваеми спасителни жилетки може да са или с двойна камера — с два патрона
и два механизъма, за да съответстват на изискванията на SOLAS, или само с една камера с един патрон и механизъм. Ако
спасителната жилетка ще бъде единствената на разположение на дадено лице на кораба, то разпоредбите може да изискват
тя да бъде с двойна камера и да съответства на изискванията на SOLAS. (Това може да не важи за кораби с дължина под
12 m.) Ако надуваемата спасителна жилетка е в допълнение към спасителна жилетка в случай на напускане на кораба,
например, която ще се използва като ЛПСП, тогава е приемливо спасителната жилетка да бъде с една камера.
Спасителните жилетки с двойна камера са доста скъпи и повечето рибари ще преценят, че е по-икономично да имат евтина
одобрена от SOLAS спасителна жилетка с вградена плаваемост в случай на напускане на кораба в допълнение към надуваема
спасителна жилетка с една камера, която да се използва като ЛПСП.
Автоматична или ръчна: Повечето рибари ще искат да имат спасителна жилетка, която ще се надуе автоматично, ако попаднат
във водата. Автоматичните спасителни жилетки винаги имат средство за ръчно задействане, както и дюза, за да може
жилетката да се надуе с уста. Като „ръчна“ спасителна жилетка обаче може да се определи и такава, която се задейства ръчно
чрез издърпване на ремък.
Ръчното задействане предотвратява възможността за задействане без нужда поради влажен автоматичен механизъм или
тревогата от надуване на автоматична спасителна жилетка, докато носещият я се опитва да се измъкне от потъващ кораб.
Разбира се, ръчното задействане няма да работи, ако сте в безсъзнание!
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Какво трябва да знаете?
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Разтворими или хидростатични механизми: Повечето автоматични спасителни жилетки се задействат, когато разтворима
таблетка (сол) се разтвори при контакт с водата и така се позволи пружинен щифт да пробие патрона с газ, който надува
спасителната жилетка. Този вид механизъм може да се задейства без нужда, ако остане продължително време във влажни
условия, без да се закачи да изсъхне.
Хидростатичните механизми изобщо не се влияят от влагата и се задействат от разликата в налягането при потапяне във вода.
Разтворимите механизми изглежда се използват в повечето предлагани продукти и могат лесно да се проверяват и поддържат
от рибарите. Хидростатичните механизми са доста сложни за монтиране и трябва да се поддържат от производителя.
Капаци: Прикрепват се с копчета тик-так, велкро ленти или цип. Капаците трябва да бъдат здрави, за да предпазват, но
и гъвкави, за да осигуряват удобство при носене на спасителната жилетка. При риболов от голямо значение ще бъде
възможността капаците да се поддържат чисти.
Колани: Ако спасителната жилетка не е закрепена плътно към този, който я носи, тя просто ще изплува над раменете му, когато
той е във водата. Токата трябва да е лесна за използване и да действа ефективно, за да се гарантира, че коланът няма да се
разхлаби.
Ремъци през чатала: За справяне с вероятността спасителната жилетка да изплува над раменете и да не издигне устата
на човека, който я носи, над водата, много производители предлагат ремъци за закрепване през чатала. Тяхната употреба
се препоръчва по-специално при къси (високи) спасителни жилетки, при които коланът се явява над кръста, откъдето има
по-голяма вероятност да се изплъзне нагоре.
Патрон и механизъм: Възможна неизправност при надуваемите спасителни жилетки е патронът с газ да се разхлаби и
следователно жилетката да не се надуе или да се надуе само частично. Трябва да се правят редовни проверки, за да се
гарантира, че той е здраво закрепен в механизма. За справяне с този проблем някои производители натягат патрона до
определен усукващ момент, други монтират патрони, снабдени с байонет, а някои вграждат пластмасово прозорче в капака, за
да може патронът и механизмът да се виждат.
Физическата дейност при риболов подлага спасителните жилетки на тежки натоварвания и рибарите трябва да са наясно, че
патронът с газ може да се разхлаби, и затова редовно трябва да проверяват спасителните си жилетки.
Поддръжка: В идеалния случай производителите ще препоръчат цялостна проверка и поддръжка от самите тях на всеки
дванадесет месеца. Няма обаче причина надуваема спасителна жилетка ,която се използва като ЛПСП, да не се поддържа
от рибаря, като се спазват инструкциите на производителя. Всъщност, ако тя се надуе случайно, ще трябва да можете да я
заредите отново. Когато купувате спасителна жилетка от доставчик, купете и поне един комплект за „презареждане“. В тези
комплекти има резервен патрон с газ, нова разтворима таблетка и всичко друго, необходимо, за да може спасителната жилетка
да се използва отново, след като е била надута. Хидростатичните спасителни жилетки са сложни и за поддръжка трябва да се
изпратят на производителя.

Какво трябва да търсите?
Удобство: Ще Ви бъде ли удобно да я носите, когато работите? Пробвайте спасителната жилетка и вижте как я усещате.
Триенето около врата често е проблем и носенето на блуза с яка може да помогне. Друг възможен проблем е патронът и
механизмът да се забиват в гърдите Ви, когато се навеждате или се протягате, докато работите.
Тока на колана: Преценете колко лесно ще може да се затяга токата на колана. Много спасителни жилетки имат токи, през
които коланът се прекарва като примка, но при тях може да се окаже доста трудно затягането със студени ръце, а и коланът
трябва да се регулира, след като е прекаран. Токите, които се щракват чрез вкарване или натискане, са по-лесни и по-бързи
за използване и няма нужда от регулиране на колана. Проверете колко добре токата и регулаторът захващат колана, тъй като
разхлабването на колана е често срещан проблем.
„Изпъкнали“ места: Потърсете спасителна жилетка, която е с плосък профил и Ви приляга добре, като не се спуска много под
колана. Основното „изпъкнало“ място често е топчето или щифтът за ръчно задействане на надуването, които обикновено се
намират най-долу. При автоматично надуване вероятно си заслужава топчето за ръчно надуване да се подпъхне в капаците
или чрез разделяне на велкро лентата, или в долния край на ципа. Ще се наложи, разбира се, да издърпате капаците, за да
стигнете до топчето, в случай че автоматичното надуване не се задейства, но това е изключително малко вероятно.
Закрепващи елементи: Капаците се придържат на място с помощта на велкро лента, ципове или копчета тик-так. Велкро
лентите са много ефективни, но ако бъдат замърсени с фин пясък, отпадъци и др., те вече не прилепват толкова добре и
капаците може непрекъснато да се разтварят. Циповете и копчетата тик-так вероятно са за предпочитане в условия, при които
спасителната жилетка ще бъде изложена на значително замърсяване.
Почистване: Почистването на капаците може да се окаже от съществено значение при повечето операции при риболов.
Трайност: Леките спасителни жилетки с тънки капаци няма да издържат на продължително носене при работа, тъй като
капаците лесно ще се откъсват и камерата ще се повреди. При тежка физическа работа поне долната секция на спасителната
жилетка трябва да е укрепена. Другата възможност е да се носят компактни спасителни жилетки, които са къси и
следователно не опират във винтерите.
Светлина и свирка: Одобрените от SOLAS спасителни жилетки трябва да са снабдени със светлина и свирка. ЛПСП не трябва да
съответства на изискванията на SOLAS, но въпреки това силно се препоръчва на него да има монтирани светлина и свирка.
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1.2.5. СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ

1.2.6. НЕПРОМОКАЕМИ ДРЕХИ
С вградена спасителна жилетка
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Предлага се специална непромокаема връхна дреха с гънка за разширяване или връхна дреха тип жилетка, която има копчета
тик-так за закопчаване, като тези дрехи са подходящи, за да се разтворят и да освободят място за надуване на спасителната
жилетка. Един продукт, който при тестове много рибари са предпочели, заменя тирантите на непромокаемите панталони с
надуваема спасителна жилетка.
Спасителната жилетка е с широка плоска секция и приляга удобно на раменете на този, който я носи. Закачени към нагръдника
на панталона ремъци осигуряват регулирането и панталонът действа като прекаран през чатала ремък за спасителната
жилетка, когато човекът попадне във водата. Спасителната жилетка и непромокаемият панталон могат да се купят поотделно,
така че ако панталонът се повреди, жилетката може да се прехвърли на нов.
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1.3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Рибарите ще установят, че какъвто и продукт да решат да носят, той няма да е напълно без ограничаване на движенията и
проблеми. Всички продукти обикновено се трият около врата и затова трябва да се носи блуза с яка, за да се предпази вратът.
Рибари продължават да се давят при топло време; всъщност повечето случаи на удавили се рибари са били в спокойни
условия.
Носенето на ЛПСП изисква усилия, но с постоянство това ще се превърне във втора природа, а не в проблем за Вас. Избирайте
внимателно от предлаганите продукти, за да намерите този, който е най-подходящ за Вашите риболовни операции, и в
идеалния случай, преди да го купите, го изпробвайте с непромокаемите дрехи.
Надуваемите спасителни жилетки не са нещо, което „купуваш и забравяш“, те трябва след употреба да се закачат да изсъхнат
и редовно да се проверяват за повреди или за разхлабване на патрона с газ.
Когато купувате надуваема спасителна жилетка, купете също и комплект за презареждане, така че да можете да
я комплектувате отново, ако се надуе поради издърпване на ремъка или поради проникнала в механизма влага.
(Хидростатичните спасителни жилетки не се влияят от влагата, но ще трябва да се преоборудват от производителя, ако
механизмът им се задейства.)
Трябва да имате предвид, че продукт, който се носи ежедневно при работа на риболовен кораб, няма да трае вечно. Винаги
преди употреба проверявайте спасителната си жилетка за износване и се погрижете за ежегодната ѝ поддръжка от одобрено
лице.

Модул VI • Допълнителна
информация
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2.1. ВЪ ВЕД ЕНИ Е
СТТА
2.2. ОП АСН ОСТ И ЗА СТА БИЛ НО

МО НТИ РАН Е НА НОВ О
2.2.1. ПРО МЕН И ПО КОРАБА ИЛИ
ОБО РУД ВАН Е
2.2.2. ПРЕ ТОВ АРВ АНЕ
НАВ ОДН ЯВА НЕ
2.2.3. ПРО НИК ВАН Е НА ВОД А И
2.2.4. ТРА ЛЕН Е И ДРА ГИРАНЕ
РИБ ОЛО ВНИ ТЕ УРЕ ДИ
2.2.5. ИЗД ИГА НЕ НА УЛО ВА ИЛИ

ВАН Е НА СТА БИЛ НО СТТА НА
2.3. ЧЕТ ИРИ СТЪ ПКИ ЗА ОЦ ЕНЯ
ВАШ ИЯ КОРАБ

НЕ
ПРЕТОВАРВАЙТЕ
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2.1.

ВЪВЕДЕНИЕ

СТАБИЛНОСТ
Стабилността е способността на кораб да се връща в изправено положение.
Доброто разбиране на факторите, които намаляват стабилността, е от съществено значение за вземане на правилните
решения и за предприемане на правилните действия при управление на кораба в морето.

ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА (G)
Това е точката, в която може да се каже, че цялата тежест на кораба действа вертикално надолу и колкото по-ниско е
тази точка, толкова по-стабилен ще бъде корабът.

VІ-2. Изобразяване на центъра на тежестта
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Центърът на тежестта ще се променя в зависимост от натоварването на кораба и тежък товар високо на палубата ще доведе
до по-висока точка на центъра на тежестта и съответно до по-малко стабилен кораб. Товар под палубата ще осигури по-добра
стабилност. Центърът на тежестта се измества към добавена тежест, отдалечава се от премахната тежест и се премества
успоредно на преместена тежест.

VІ-3. Какво променя центъра на тежестта

Той възниква, когато има движение на течности, докато корабът се движи, и в резултат центърът на тежестта се
измества, което сериозно засяга стабилността.
Ако съдържанието в пълен резервоар или контейнер не се движи при движението на кораба, и неговият център на тежестта
няма да се променя. При частично пълен резервоар или контейнер съдържанието му ще се движи при движението на кораба и
центърът на тежестта ще се измества, при което ще се намалява стабилността. В резервоарите за гориво има прегради, с което
се намалява ефектът на свободната повърхност.


VІ-4. Пълен резервоар: центърът на тежестта
е неподвижен при движение на кораба
(адаптирано според Transport Canada, 03/2003)

VІ-5. Частично пълен резервоар: центърът на
тежестта се измества встрани при движение на
кораба (адаптирано според Transport Canada,
03/2003)
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ЕФЕКТ НА СВОБОДНАТА ПОВЪРХНОСТ

Рибата може да се плъзга и ако е в големи количества, било на палубата, или в отделението за риба, ще възникне ефект на
свободната повърхност. Много е важно рибата да се държи в контейнери или да има прегради на клетките на борда, за да не
може да се плъзга и да дестабилизира кораба.


VІ-6. Насипната риба ще се плъзне и ще
предизвика ефект на свободната повърхност
(адаптирано според Transport Canada, 03/2003)

VІ-7. Водата на палубата се стича и предизвиква
ефект на свободната повърхност (адаптирано
според Transport Canada, 03/2003)

ФАЛШБОРД
Това е вертикалното разстояние между водолинията и работната палуба на кораба.

ПАЛУБА

ФАЛШБОРД

VІ-8. Илюстрация на фалшборда и водоизместимостта (адаптирано според ФАО, Документ 517)
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ВОДОИЗМЕСТИМОСТ
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2.2.

ОПАСНОСТИ ЗА СТАБИЛНОСТТА

2.2.1. ПРОМЕНИ ПО КОРАБА ИЛИ МОНТИРАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ
Промени по кораба или монтиране на много тежки съоръжения ще изместят центъра на тежестта по-високо и ще намалят
стабилността на Вашия кораб.
Ако искате да монтирате нов мостик или покрита палуба, или барабан за мрежа, или задвижващ възел и кран, първо трябва
да се консултирате с квалифицирано лице или корабен конструктор. Само те могат да оценят въздействието, което такова
съоръжение, разположено над нивото на палубата, ще окаже върху фалшборда на кораба, и да Ви посъветват дали трябва да
се направят корекции, или нови изчисления на стабилността.
Не забравяйте също, че и бавното натрупване на запаси и оборудване добавя още тежест върху кораба Ви, така че редовно
разчиствайте и внимателно проверявайте къде се съхраняват тежки предмети.
Дръжте тежките неща колкото е възможно по-ниско.

2.2.2. ПРЕТОВАРВАНЕ
Риболовните кораби обикновено се претоварват, когато се прибере прекалено много улов в трюма или допълнително
количество риба на палубата. И в двата случая се ограничава стабилността и корабът се поставя в много по-близка до
преобръщане ситуация.
Преценете колко улов можете да превозвате безопасно и си оставете достатъчно резерви за лоши метеорологични условия и
намалени нива на горивото, така че да можете да се приберете у дома невредими. Ако имате дневник за стабилността, вижте
изчислените условия на натоварване при определено количество гориво, запаси и улов.
На палубата трябва да се държат колкото е възможно по-малко неща и те винаги да са закрепени, за да не се плъзнат.
При риболов със статични уреди, когато винтерите или мрежите трябва да се преместят в нови зони, винаги има изкушение
риболовните уреди да се натрупат високо, за да може да се пренесе възможно най-голямо количество.

В условията на бурно море една вълна може да залее палубата с тонове вода и да се получи ефект на свободната повърхност.
Затова е от решаващо значение водата да се отстранява от палубата възможно най-бързо. Освобождаващите (дренажните)
отвори са жизненоважни за отстраняване на попадналата на кораба вода и за намаляване на риска от преобръщане.
Друга ситуация на наводняване възниква при навлизане на вода през клапаните и тръбопроводите в машинното отделение
или през люкове, врати и вентилационни отвори.
Някои от мерките за избягване на тази опасност са:
 Избягвайте условия, при които движението срещу или по вълните може да доведе до заливане на палубата.
 Поддържайте освобождаващите отвори отворени и без задръстване.
 Поддържайте всички трюмове и разтопения лед на минимално ниво.
 Проверявайте алармите за нивото на вода в трюмовете и изпомпвайте преди всеки рейс.
 Дръжте люковете и вратите затворени и свободни от парагади, проводници и други препятствия.

Перпендикулярно на вълните

По посока на вълните

Под ъгъл 45° спрямо вълните
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2.2.3. ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА И НАВОДНЯВАНЕ

VІ-9. Видове условия в морето (Maritime Нова Зеландия)

2.2.4. ТРАЛЕНЕ И ДРАГИРАНЕ
При тралене и драгиране трябва да се издигат тежки риболовни уреди. Трябва да се внимава много, тъй като опъването на
вързалата при тралене и драгиране може драстично да намали фалшборда и да премести високо центъра на тежестта.

Стабилност при теглене на драга или трал
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VІ-10. Натоварването на вързалата се отразява на стабилността
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2.2.5. ИЗДИГАНЕ НА УЛОВА ИЛИ РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ
Издигането на борда на риболовните уреди или улова може значително да намали стабилността. Трябва да се вземе предвид,
че при издигане с кран, щом товарът се издигне над водата, пълната му тежест действа от блока на върха на крана. Поради
това тежестта е високо горе и е изместена към страната на кораба, което води до неговото наклоняване.
Преди да издигате нещо, помислете за условията на Вашия кораб, състоянието на морето и колко тежест ще издигате.

Стабилност при издигане на улова
Представете си целия
товар на улова
на височината на блока

Голямо издигане
на центъра
на тежестта

Улов

Обсег на голям товар

VІ-11. Издигане с кран

Издигане на улова на кърмата
Натоварването се усеща
на кораба ето тук

Неочакван обсег на товара
VІ-12. Издигане от мостик на кърмата

Издигане през фалшборда
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Натоварването се усеща
на кораба ето тук

Обсег на товара

VІ-13. Издигане отстрани

ЧЕТИРИ СТЪПКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАБИЛНОСТТА НА ВАШИЯ КОРАБ

СТЪПКА 1
Преценете всеки фактор, който може да допринесе за инцидент със стабилността, като например:
 водонепроницаемост;
 свободна повърхност;
 фалшборд;
 натоварване;
 риболовни операции;
 друго.

СТЪПКА 2
Съберете цялата налична техническа информация за кораба, като например:
 план на очертанията;
 чертеж на общото разположение;
 дневник за стабилността;
 записки за извършени промени;
 подробности за регистрацията на кораба;
 капацитет на трюма за риба, резервоарите за гориво, резервоарите за вода;
 монтиран баласт.
Ако няма дневник за стабилността, трябва да се консултирате с корабен конструктор, който може да използва цялата
налична информация, за да изчисли стабилността на кораба. Ако наличната информация не е достатъчна, корабният
конструктор може да направи „тест за преобръщане“, за да оцени степента на стабилност.
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2.3.

СТЪПКА 3
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Списък на важните изискващи внимание неща, които важат за Вашия кораб:
 Водонепропускливост/места на наводняване: кои зони на кораба Ви ще бъдат критични и може да допуснат
проникване на вода?, напр. врати, люкове, илюминатори, капандури, вентилационни отвори през съединения на
корпуса и т.н. Какви процедури и предпазни мерки можете да въведете, за да предотвратите проникването на вода?
 Свободна повърхност: къде на Вашия кораб свободната повърхност може да представлява проблем?, напр.
задържана на палубата вода, насипна риба на палубата, вода в трюма, резервоарите за гориво.
 Фалшборд: кои фактори може да намалят надводния борд и имате ли гранични стойности за техническите
показатели на фалшборда?, например вижте фалшборда при кърмата, по средата на кораба и на носа и определете
минималното ниво.
 Натоварване: дадени ли са гранични стойности за натоварване в наличната информация за стабилността? Посочени
ли са места за съхраняване на риболовните уреди? Натоварването на кораба, било с превозваните риболовни уреди,
с гориво, запаси или уловена риба, не трябва да превишава минималното ниво на фалшборда.
 Риболовни операции: помислете кои операции при риболов ще имат значително отражение върху стабилността на
кораба и направете списък на всички процедури и действия, които ще ограничат неблагоприятните въздействия.
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СТЪПКА 4
Съставете списък за проверка, в който да се включат важните фактори за Вашия кораб, като напомняне за действията и
проверките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира стабилността на кораба.
В долната колона добавете важните точки, за които взехте решение в стъпки 2 и 3. В процедурите запишете всички
инструкции, които трябва да се следват по отношение на всяка точка. Посочете каква работа или проверки трябва да се
извършват редовно. Използвайте списъка за проверка (таблицата по-долу) като напомняне на всички лица за мерките,
които трябва да се вземат, за да се гарантира стабилността на кораба.

Основни фактори

ПРОЦЕДУРИ
Before sailing

Steaming

Риболов

Водонепроницаемост

Свободна повърхност

Фалшборд

Натоварване

Риболовни операции

Преди отплаване
Примерните сценарии, които да се разгледат, включват следното:
а. Напускане на пристанището с пълни запаси и гориво, но без риба.
б. В риболовната зона с пълен улов.
в. Връщане у дома с пълен/малък улов и не много гориво или запаси.
г. Други реални работни условия (напр. риболовни операции).
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Благодарност:
Част от съдържанието в раздела за стабилността се основава на информация, публикувана от Maritime, Нова Зеландия, и
Fishing Industry Safety and Health (Безопасност и здраве в риболовната промишленост).

3 • Първа помощ

3.1. ПРЕ ГЛЕ Д НА ПО СТРАД АЛ
СЪ ОБЩ ЕНИ Е „MAYDAY“
3.2. ОБА ЖД АНЕ ЗА ПО МО Щ —
Щ
3.3. КОМ ПЛЕ КТ ЗА ПЪ РВА ПО МО
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Модул VI • Допълнителна
информация

ВА ПОМ ОЩ
3.3.1. ОСН ОВЕ Н КОМ ПЛЕ КТ ЗА ПЪР
ЕГО РИЯ „С“
3.3.2. КОМ ПЛЕ КТ ЗА ПОМ ОЩ КАТ

3.4. ФО РМ УЛЯ Р ЗА ИН ЦИ ДЕН Т
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ДА ЗНАЕТЕ
КАКВО ДА
ПРАВИТЕ
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3.1.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТРАДАЛ

1. Погрижете се за собствената си безопасност.
2. Започнете да говорите на пострадалия, пред да го докосвате.
3. Проверете го за реакция:
yy В съзнание ли е пострадалият?
yy Чува ли гласа Ви?
yy Реагира ли на болка?
yy Безчувствен ли е?
За да проверите доколко е в съзнание, стиснете го здраво за раменете и извикайте, за да видите дали ще реагира. Ако не
реагира на глас или докосване, ощипете го по меката част на ухото или по гърба на ръката, за да видите дали реагира на
болка.

В безсъзнание се изпада, когато се прекъсне нормалната дейност на мозъка.
Това състояние може да е животозастрашаващо и изисква незабавна медицинска помощ.

ОБАЖДАНЕ ЗА ПОМОЩ — СЪОБЩЕНИЕ „MAYDAY“

1. Проверете дали радиото Ви е включено и дали е избрана настройка на висока мощност.
2. Изберете подходящ канал (MF DSC, VHF DSC, VHF Канал 16 или INMARSAT).
3. Натиснете бутона за предаване и бавно и ясно кажете:
yy Mayday (повторете 3 пъти)
yy Тук (повторете името на Вашия кораб 3 пъти)
yy Моят позивен сигнал/MMSI номер е ...
yy Mayday (име на кораба и идентификация)
yy Местоположението ми е на (посочете географска ширина и дължина или действителен пеленг от известно място)
yy Нуждая се от (опишете вида помощ, напр. „медицинска помощ“)
yy Имам (?) лица на борда
yy Край (това означава „моля, отговорете“)
4. Пуснете бутона за предаване и чакайте отговор.
5. Ако не чуете нищо, ПОВТОРЕТЕ ОБАЖДАНЕТО.
Ако сте успели, повикването Ви ще бъде препратено към лекар в един от центровете за медицински консултации по радиото.
В зависимост от обстоятелствата и съвета на лекаря, органите на бреговата охрана може да помогнат за организиране на
евакуация.
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3.2.

Съгласно действащите минимални изисквания на ЕС за безопасност и здраве за подобряване на медицинското
обслужване на борда на плавателните съдове, които важат за риболовни кораби от всички размери:
 корабите носят подходящи медицински комплекти;
 екипажът преминава през основно обучение за медицинска помощ и спасителни мерки;
 трябва да се предлагат медицински консултации по радиото;
 на борда трябва да се носи ръководство за първа помощ.
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Когато възникне инцидент и някой е болен или наранен, от решаващо значение е да има някой, който знае как да
предприеме правилните действия до пристигането на професионална помощ.
Всички членове на екипажа трябва да преминат курс на обучение за оказване на първа помощ, за да могат при нужда
да помогнат на колегите си.
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3.3.

КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

3.3.1. ОСНОВЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Шест различни превръзки
2. Почистващи кърпички (за ръцете на спасяващия)
3. Кърпички за рани
4. Тампони за очи
5. Мокра превръзка
6. Два бинта
7. Самозалепваща лента
8. Хирургически ножици
9. Пинцети
10. Безопасни игли
11. Четка за нокти
12. Чантичка с цип с етикети в случай на евакуация до болница
13. Шест триъгълни платнени превръзки
14. Осем чифта нитрилни ръкавици
15. Фолио/спасителни идеала
16. Лицева маска за реанимация
17. Марлени тампони

ОБОРУДВАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уред за реанимация „уста в уста“
Лепливи еластични бинтове
Марлени компреси
Полиетиленови ръкавици за еднократна употреба
Пластири
Превръзка за компрес
Бинт или лепенка с цинков окис

ЛЕКАРСТВА
1. Лекарства за сърце
yy Препарати против ангина
2. Стомашно-чревна система
yy Лекарства против повръщане
yy Лекарства против диария
3. Аналгетици и антиспазмалгони
yy Аналгетици
4. Нервна система
yy Лекарства против морска болест
5. Лекарства за външна употреба
yy Антисептични разтвори
yy Препарати против изгаряния
6. Противоотрови
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3.3.2. КОМПЛЕКТ ЗА ПОМОЩ КАТЕГОРИЯ „С“ (4)

ОПИСАНИЕ НА ИНЦИДЕНТ

(4)

Позоваването на категория „С“ е свързано с трите категории, в които могат да се класифицират плавателните съдове съгласно действащите
изисквания. Тази категоризация има значение за списъка с медицински продукти, които да се носят на борда.

С траница 1 5 3

Описанието на инцидента е важно за спешните служби. То трябва да придружава пострадалия, за предпочитане в
затворена с цип чантичка, за да остане сухо. Може да е необходимо и копие за архивите на кораба.
На следващата страница е даден примерен формуляр за описание на инцидент, който да копирате и да държите на
борда заедно с комплекта за първа помощ.

ФОРМУЛЯР ЗА ИНЦИДЕНТ

1. За пострадалото лице

2. За инцидента

Име

Дата на инцидента

Жена

Мъж

Пол
Дата на раждане

Ден

Месец

Година

Час (UTC/GMT/местно време)

Къде е станал инцидентът?
(напр. палуба, камбуз, машинно отделение и т.н.)

Кратко описание на инцидента

Длъжност
на борда
Няма болка
Слаба
Средна
Висока

Засегната част на тялото и степен на болка

Домашен адрес
Няма болка
Слаба
Средна
Висока
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3.4.

Врат

Номер на домашен и/или мобилен телефон

Горна част на гърба

Ляво рамо

Дясно рамо

Ляв лакът/предмишница

Алергии?

Десен лакът/предмишница

Лява длан/китка

Дясна длан/китка

Не
Ляво бедро/хълбок/седалище

Ако да, посочете подробности

Дясно бедро/хълбок/седалище

Ляво коляно

Дясно коляно

Десен глезен/стъпало

Ляв глезен/стъпало

Взема ли лекарства?
Не
Ако да, посочете подробности

Нараняване
на гръбнака?

Да

Не

Дишане
Нормално

Съзнание

Нарушено

Знае ли си името/мястото?

Учестено

В съзнание ли е лицето?

Забавено

Реагира ли на болка?
Минали заболявания?

Дълбоко

Не реагира?

Повърхностно
Шумно

Не
Ако да, посочете подробности

Пулс

Нормален

Учестен

Забавен

Силен

Слаб

Кожа
Температура
Много студена

Влажност
Лепкава

Студена

Нормална

Нормална

Нормална

Зачервена

Суха

Гореща
С траница 1 5 4

Цвят
Бледа

Много гореща
Кога лицето е яло
за последен път?

4 • Работно оборудване

4.1. ВЪ ВЕД ЕНИ Е
ПОДЕМ НИ ОП ЕРА ЦИ И
4.2. РЪЧ НА СИГ НАЛ ИЗА ЦИ Я ЗА
И ВОД ЕНЕ НА ОТЧ ЕТН ОСТ
4.3. ПРЕ ГЛЕ Д, ИН СПЕ КТИ РАН Е
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Модул VI • Допълнителна
информация

РАН Е
4.4. ФО РМ УЛЯ РИ ЗА ИН СПЕ КТИ
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.

ТРАУЛЕ Р
КОРАБ С ВИН ТЕР И
ШК И
КОРАБ С МРЕ ЖИ/ПА РАГАДИ/КЛ АТУ
ДРА ГА ИЛИ БИМ ТРА ЛЕН Е
КОРАБ С МРЕ ЖИ ГЪР ГЪР
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ИНСПЕКТИРАЙТЕ
РЕДОВНО
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4.1.

ВЪВЕДЕНИЕ

РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ
Отнася се за всяко оборудване, използвано по време на работа на борда на кораба, като например:
 преносими инструменти — ръчни и електрически;
 стълби — неподвижни и преносими;
 конвейери;
 елеватори;
 машини за лед;
 оборудване за камбуза и рулевата рубка;
 лебедки;
 подемници;
 барабани за мрежа;
 захранващи агрегати, кранове и прилежащите им шайби, закачени блокове и макари;
 оборудване на брега, използвано при операции по разтоварване, като например вилкови повдигачи или самоходно
работно оборудване.
Всяко лице, което отговаря за работата на кораба, трябва да осигури работното оборудване:

да бъде годно за употреба и подходящо за целта и за условията, при които се използва;
 да се поддържа в безопасно за използване състояние, така че да не се излагат на риск здравето и безопасността на
хората;
 да бъде проверявано, за да се гарантира, че все още е безопасно за употреба.
Всички проверки трябва да се правят от компетентно лице, като се водят записи.


С траница 1 5 6

Що се отнася до подемното оборудване, като например лебедки и подемници, за него трябва да се вземат специални
предпазни мерки и да се правят специални проверки. Подемното оборудване трябва да бъде:
 подходящо, достатъчно здраво и стабилно за предвидената употреба. Подходящ трябва да бъде също така и
товарът, както и всичко, което се окачва на оборудването (напр. контейнери с риба, куки за издигане и т.н.);
 разположено или монтирано така, че да предотвратява риска от нараняване, например от падане на оборудването
или товара или от удар по хора;
 ясно обозначено с подходяща информация, която да се има предвид за неговото безопасно използване; например
безопасни работни товари. По същия начин трябва да са обозначени и спомагателните приспособления, като стропи,
сапани, скоби и др.
Операторите трябва да следят:
 подемните операции да бъдат планирани, наблюдавани и изпълнявани безопасно и от хора, които са компетентни за
това;
 преди започване на операцията да е направена оценка на риска;
 оборудването, използвано за издигане на хора, да бъде съответно обозначено и безопасно за такава цел, например
да бъдат взети всички предпазни мерки за премахване или намаляване на риска;
 всяко неизправно оборудване да бъде незабавно извадено от употреба.
За горните цели компетентното лице трябва да може да докаже задълбочени познания за подемното оборудване и
подемните операции. Това може да е капитанът или член на екипажа, но се препоръчва да се използва квалифицирано
лице.

РЪЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ПОДЕМНИ ОПЕРАЦИИ

Илюстрациите са възпроизведени благодарение на Агенцията за морска и брегова охрана на Обединеното кралство.

НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИЯТА
Следвай
инструкциите ми

ЕЛА КЪМ МЕН

Свиване и отпускане
на пръстите означава
„намали силата“ или
„премести малко товара“

ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ОПЕРАЦИЯТА
Спри да следваш
инструкциите ми

ВДИГАЙ

СПРИ

СПУСНИ

ВЪРНИ НАЛЯВО

ОТДАЛЕЧИ СЕ ОТ МЕН

ОТИДИ НАЛЯВО
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4.2.

АВАРИЙНО
СПИРАНЕ

ВЪРНИ НАДЯСНО

ОТИДИ НАДЯСНО

Сигнали с двете ръце
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VІ-14. Стандартни сигнали с ръце за подемни операции.
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4.3.

ПРЕГЛЕД, ИНСПЕКТИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ

Инспектиране на подемното оборудване преди употреба
Преди подемното оборудване, включително спомагателните приспособления, да се използва за първи път, то трябва да се
инспектира от компетентно лице. Подемното оборудване трябва също така да се проверява внимателно за неизправности поне
веднъж годишно и докато се използва.
Компетентното лице трябва да изготви график за проверка и проверките трябва да се правят също от компетентно лице, като
данните се вписват в дневник за поддръжката, който следва да е на разположение за проверка. След всяка инспекция или
проверка на подемното оборудване трябва да се представя доклад на собственика на кораба и на капитана, така че те да
могат да предприемат необходимите действия.
Трябва да се включи цялото оборудване, използвано за подемни операции, включително прикачните приспособления,
използвани за закотвяне, закрепване или поддържане на оборудването. Включват се и спомагателни приспособления, като
вериги, сапани, шарнирни болтове и др. Може да се изключи оборудването за изтегляне (вързала, въжета, вериги, съединения,
куки и т.н.), което обикновено се спуска във водата или се потапя при обичайните риболовни операции. Когато обаче лебедката
или подемникът за трала се използват за подемни операции, тази употреба трябва да се вземе предвид.
Следователно, макар една лебедка да има теглителна сила от 5 тона, когато за разтоварване на улова се използват само
0,5 тона на издигане, тя трябва да бъде инспектирана въз основа на товар от 0,5 тона.
Честотата на инспектиране ще зависи от условията и употребата на устройството; за някои, които се използват при тежки
условия, които може да причинят бърза корозия или износване, три месеца са разумен период. За други устройства това може
да става на всеки шест месеца, но със сигурност поне веднъж годишно за всички.
В следващия раздел е даден препоръчителен формуляр за инспектиране на траулери, кораби с винтери, мрежи, парагади
и клатушки, както и драги/бим тралери и кораби с мрежи гъргър. Трябва да се отбележи, че списъкът на устройствата не е
изчерпателен.

ФОРМУЛЯРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

4.4.1. ТРАУЛЕР

УСТРОЙСТВО

СЪСТОЯНИЕ/РЕЗУЛТАТ
A: приемливо
R: нужда от ремонт/смяна/регулиране
C: коригирано
NA: не се прилага
3 месеца

6 месеца

9 месеца

12 месеца

Лебедка, включително: опори, спирачки,
съединители, направляваща предавка,
ролки, регулиращ вентил и хидравлика
Шайби на палубата и окачени блокове,
включително куки
Места за теглене, теглещи вериги и
проводници, „прикрепващи“ вериги
Кран и стрела за издигане на торби,
включително: лебедка, проводник, блок,
куки, регулиращ вентил и хидравлика
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4.4.

Устройство за разтоварване на брега,
включително: кран, блокове, проводник,
кука, скоби, куки за контейнери, лебедка,
регулиращ вентил и хидравлика
Захранващ агрегат и кран

6 месеца

12 месеца

Барабан за мрежа, включително:
управление и хидравлика
Система за обработка на риба, конвейер,
елеватор и др.
Стълба в помещението за риба
Ръчна електрическа шлайфмашина
Електрическа пробивна машина
Заваръчна уредба
Преносим генератор
Уреди за горене и рязане

12 месеца
Ръчни инструменти и други

Подвижно подемно оборудване
Подвижното подемно оборудване, като например верижни блокове, трябва да се инспектира преди употреба и след 12 месеца.

С траница 1 5 9

Съединителни халки със заключване
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4.4.2. КОРАБ С ВИНТЕРИ

УСТРОЙСТВО

СЪСТОЯНИЕ/РЕЗУЛТАТ
A: приемливо
R: нужда от ремонт/смяна/регулиране
C: коригирано
NA: не се прилага
3 месеца

6 месеца

9 месеца

12 месеца

Подемник, включително: монтиране, шайби,
избутващ нож, управление и хидравлика
Блок на лодбалката, включително: стойка,
блок и съединителна халка на лодбалката
Ролка на фалшборда, ако се използва
вместо блок на лодбалката
Кран и стрела за издигане на торби,
включително: лебедка, проводник, блок,
куки, регулиращ вентил и хидравлика
Устройство за разтоварване на брега,
включително: кран, блокове, проводник,
кука, скоби, куки за контейнери, лебедка,
регулиращ вентил и хидравлика

6 месеца

12 месеца

Стълба в помещението за риба
Ръчна електрическа шлайфмашина
Електрическа пробивна машина
Заваръчна уредба
Преносим генератор
Уреди за горене и рязане

12 месеца
Ръчни инструменти и други
Подвижно подемно оборудване
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Подвижното подемно оборудване, като например верижни блокове, трябва да се инспектира преди употреба и след 12 месеца.

УСТРОЙСТВО

СЪСТОЯНИЕ/РЕЗУЛТАТ
A: приемливо
R: нужда от ремонт/смяна/регулиране
C: коригирано
NA: не се прилага
3 месеца

6 месеца

9 месеца

12 месеца

Подемник за мрежа, включително: стойка,
захващаща ролка/конвейер, управление и
хидравлика
Устройство за разклащане/подреждане на
купчини
Подемник за парагада, включително:
монтиране, шайби, избутващ нож,
управление и хидравлика
Роулси или блок на лодбадка, ако се
използват
Устройство за разтоварване на брега,
включително: кран, блокове, проводник,
кука, скоби, куки за контейнери, лебедка,
регулиращ вентил и хидравлика

6 месеца

МОДУЛ VI • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - 4 • РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ

4.4.3. КОРАБ С МРЕЖИ/ПАРАГАДИ/КЛАТУШКИ

12 months

Ръчни барабани
Приспособления за изваждане на рибата
Стълба в помещението за риба
Ръчна електрическа шлайфмашина
Електрическа пробивна машина
Заваръчна уредба
Преносим генератор
Уреди за горене и рязане

12 месеца
Ръчни инструменти и други
Подвижно подемно оборудване
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Подвижното подемно оборудване, като например верижни блокове, трябва да се инспектира преди употреба и след 12 месеца.
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4.4.4. ДРАГА ИЛИ БИМ ТРАЛЕНЕ

УСТРОЙСТВО

СЪСТОЯНИЕ/РЕЗУЛТАТ
A: приемливо
R: нужда от ремонт/смяна/регулиране
C: коригирано
NA: не се прилага
3 месеца

6 месеца

9 месеца

12 месеца

Лебедка, включително: опори, спирачки,
съединители, направляваща предавка,
ролки, регулиращ вентил и хидравлика
Кран, включително: шарнирни съединения,
блокове и проводници, челни блокове на
крана и защитно освобождаване
Шайби на палубата и окачени блокове,
включително: куки
Кран и стрела за издигане на торби,
включително: лебедка, проводник, блок,
куки, регулиращ вентил и хидравлика
Устройство за разтоварване на брега,
включително: кран, блокове, проводник,
кука, скоби, куки за контейнери, лебедка,
регулиращ вентил и хидравлика
Оборудване за бим трал/драга
Вериги за задържане на бима (за
прибиране и ремонт)

6 месеца

12 месеца

Система за обработка на риба, конвейер,
елеватор и др.
Стълба в помещението за риба
Ръчна електрическа шлайфмашина
Електрическа пробивна машина
Заваръчна уредба
Преносим генератор
Уреди за горене и рязане

12 месеца
Ръчни инструменти и други
Подвижно подемно оборудване
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Подвижното подемно оборудване, като например верижни блокове, трябва да се инспектира преди употреба и след 12 месеца.

УСТРОЙСТВО

СЪСТОЯНИЕ/РЕЗУЛТАТ
A: приемливо
R: нужда от ремонт/смяна/регулиране
C: коригирано
NA: не се прилага
3 месеца

6 месеца

9 месеца

12 месеца

Спомагателна лодка: състояние, двигател,
аварийно оборудване, радио
Съоръжения за мятане/изтегляне: подемни
проводници, блокове и куки, лебедка и
конструкция
Подемник за парагада, включително:
стойка, шайби, избутващ нож, управление и
хидравлика
Кърмови подемник за мрежа: включително
хидравлично монтиране и управление
Преден подемник за мрежа: включително
хидравлично монтиране и управление
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4.4.5. КОРАБ С МРЕЖИ ГЪРГЪР

Лебедка за мрежа гъргър: прилежащи
блокове и екипировка
Устройство и лебедка за изсипване на
рибата: включително кран и цялата
екипировка
Помпа за риба: включително кран и цялата
екипировка
Ролки за пренасяне на мрежа: включително
кран за монтиране и управление
Кран за разтоварване на брега:
включително всички прилежащи блокове,
вериги, куки и др.

6 месеца

12 месеца

Стълба в помещението за риба
Ръчна електрическа шлайфмашина
Електрическа пробивна машина
Заваръчна уредба
Преносим генератор
Уреди за горене и рязане

12 месеца

Съединителни халки със заключване
Подвижното подемно оборудване, като например верижни блокове, трябва да се инспектира преди употреба и след 12 месеца.
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Модул VI • Допълнителна
информация

ТЕ ТРЕ НИ РОВ КИ ЗА
5.5. ДН ЕВН ИК НА ПРО ВЕД ЕНИ
ИЗВ ЪН РЕД НИ СИТ УАЦ ИИ
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ОБСЪЖДАНЕ
НА ВЪЗМОЖНИ
СЦЕНАРИИ
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5.1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Тренировката за извънредни ситуации е учение, при което капитанът и екипажът могат да симулират условия на
бедствие или опасна ситуация на борда, така че да имат възможност да упражнят реакцията си. Макар тренировката да
не може да предвиди всички потенциални сценарии, при нея членовете на екипажа добиват представа как да реагират
в случай на извънредна ситуация. Целите на добрата реакция при извънредна ситуация са:
 да се реагира бързо;
 да се овладее инцидентът или да се ограничи разрастването му;
 да се улесни евакуацията, бягството или спасяването от опасността;
 да се защити животът (чрез навременна медицинска помощ);, и
 да се защитят корабът и неговото оборудване.

Тренировката трябва да е замислена така, че да даде на всеки член на екипажа възможност да упражни възложените му
задължения при реална извънредна ситуация, да се запознае с местоположението и вида на наличното на борда оборудване,
както и да се повиши увереността на екипажа като екип. При тренировката ще се определят също така и всички слабости в
плана, които след това могат да бъдат коригирани.
1. Променяйте тренировките, като избирате различни ситуации на борда, като например пожар в жилищното помещение или в
машинното отделение, падане зад борда или евакуиране на ранен човек.
2. Не излагайте никого на риск от нараняване по време на тренировката.
3. Членовете на екипажа трябва да проверят и да знаят как да работят уверено с оборудването.
4. Насърчавайте екипажа да работи в екип, за да се справи безопасно и ефективно със ситуацията.
5. Членовете на екипажа може да изпитват известен натиск. Важно е обаче те да разберат, че трябва да разчитат един на
друг, за да останат невредими при реална извънредна ситуация.
6. Обсъдете всички тренировки. Накарайте членовете на екипажа да говорят за това, какво са научили и какви подобрения
могат да се направят впоследствие, ако има такива. Например:
yy Необходимо ли е допълнително оборудване?
yy Има ли алтернативно място за съхраняване на оборудването?
yy Нуждае ли се някой от екипажа от допълнително (или опреснително) обучение?
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КАК ДА СЕ ПРОВЕДЕ ЕФЕКТИВНА ТРЕНИРОВКА
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5.2.
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5.3.

ПЛАН ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Следната информация трябва да се разгледа и запише в дневника като част от Вашия план:
а. Кратко описание на всяка потенциална извънредна ситуация (напр. човек зад борда, пожар, заплетен уред).
б. Списък за проверка на непосредствените действия, които да се предприемат в отговор на всяка извънредна ситуация.
в. Определете поименно лицата, които ще отговарят за действията или процедурите от плана.

В този раздел се дава списък за проверка на основните действия при най-вероятните извънредни ситуации на малки кораби.
Списъците за проверка може да бъдат от голяма помощ при подготовката на тренировки и обсъждания.

5.4.1. ЧОВЕК ЗАД БОРДА
Вземете предпазни мерки да намалите риска от падане зад борда, но бъдете готови за успешна спасителна операция. Трябва
да знаете какво да правите и да имате разработен подходящ план конкретно за Вашия кораб.
В процедурите за спасяване на човек зад борда се разглеждат следните действия и предпазни мерки:
 Подаване на тревога: извикайте „Човек зад борда!“.
 Определете човек за наблюдение: не изпускайте от поглед човека във водата.
 Хвърлете спасителен буй: за да маркирате мястото.
 Обърнете кораба назад: върнете се по обратен курс.
 Сигнал за бедствие: обадете се за помощ по радиото.
 Изтегляне обратно: монтирайте средство за изтегляне на човека обратно на борда.
 Организация: трябва да имате подходящи средства за изтегляне обратно, като например кош, стълба, строп за издигане
или друго.
 Първа помощ/медицински грижи: трябва да имате комплект за първа помощ и да сте обучени как да се справите с
хипотермия.

5.4.2. НАВОДНЯВАНЕ
На корабите с палуба може да се случи наводняване по всяко време, докато са в морето или в пристанището. Наводняването
може да се предотврати, но ако не предотвратено, в повечето случаи то може да бъде овладяно. Ако се открие рано,
пропускащите тръби може да бъдат изолирани и наводняването да се овладее чрез изпомпване на засегнатите места.
Наводняването може да бъде и много бързо и късното му откриване няма да остави време за справяне с причината. Работеща
аларма за нивото на вода в трюма може да се окаже от решаващо значение за ранно предупреждение за наводняване.
За намаляване на риска от наводняване или на щетите от наводняване винаги поддържайте отделенията водонепроницаеми
и проверявайте дали всички пространства под палубата се обслужват и поддържат в добро работно състояние. Ако на Вашия
кораб се случи наводняване:
 Вдигнете тревога.
 Включете помпите, проверете дали засмукването работи ефективно.
 Дежурният на вахта да изпрати радиосъобщение до намиращи се наблизо кораби и бреговата охрана.
 Обърнете кораба към плитчина или пристанище. Помислете за изкарване на кораба на брега.
 Опитайте да спрете притока на вода, като затворите клапани или блокирате отвора.
 Ако помпите не работят, излезте и уплътнете отделението.
 Затворете вратите, люковете и отворите, за да предотвратите заливане.
 Оставете дренажните или освобождаващите отвори отворени, за да се изтича излишната вода.
 Издигнете временни прегради, като използвате дъски или контейнери за риба, свързани през отделението.
 Огледайте за отвори, през които тече в съседни отделения.
 Помислете за въздействието на наводнените отделения върху стабилността.
 Използвайте платна за запушване на отвори, за да спрете проникването на вода.
 Подгответе се да напуснете кораба. Останете на кораба, докато е безопасно.
 Напуснете кораба само по заповед на капитана.
 Не носете ЛПСП или термоизолационни костюми, докато сте вътре в кораба (затворени пространства), тъй като тяхното
надуване може да попречи на излизането при внезапно преобръщане. Дръжте ги обаче разгънати, за да са готови за
употреба.
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СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
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5.4.3. НАРАНЯВАНЕ/СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ СИТУАЦИИ
Екипажът трябва да е обучен за оказване на първа помощ и да знае как да се справя със спешни медицински ситуации, като
безсъзнание, порязване, изгаряне, хипотермия и шок от студено. Ако има пострадал, действайте, както следва:
 Наблюдавайте здравословното състояние на пострадалия на борда.
 Вдигнете тревога, като изпратите радиосигнал „Mayday“, ако е застрашен животът му.
 Поискайте медицински съвет по радиото, ако е необходимо.
 Подгответе за евакуиране с хеликоптер или друг кораб.
 Или евакуирайте, като се върнете на пристанището.

5.4.4. СУРОВИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
Преди да излезете в морето, се уверете, че сте запознати с прогнозата за времето и условията в морето за Вашата зона.
 Непрекъснато следете метеорологичните условия във Вашата зона, докато сте в морето
 Уведомете екипажа, ако лошото време е неизбежно и/или преди да решите да преминете през опасно място.
 Затворете вратите, люковете и отворите, за да предотвратите навлизането на вода на кораба.
 Изпомпвайте водата от трюма, за да предотвратите загубата на стабилност.
 Екипажът трябва да закрепи подвижното оборудване и товар по палубата.
 Прегледайте за теч всички тръби за засмукване и за източване на вода, които влизат в корпуса.
 Бъдете готови за извършване на временни ремонти.
 Не носете ЛПСП или термоизолационни костюми, докато сте вътре в кораба (или в затворени пространства), тъй като
тяхното надуване може да попречи на излизането при внезапно преобръщане. Дръжте ги обаче разгънати, за да са готови
за употреба.
 Планирайте да приберете кораба в защитени води (безопасно убежище), ако е необходимо.

5.4.5. ПОЖАР
Пожари може да възникнат в камбуза или в машинното отделение. Оборудвайте кораба с подходящи противопожарни
средства в тези зони. Осигурете зоната около печката да е свободна и да има готово за използване противопожарно одеяло
за потушаване на огъня. Машинното отделение, от своя страна, може да бъде оборудвано със система с инертен газ. Редовно
проверявайте вентилите на системите за пръскане на вода. В случай на пожар бъдете готови да изпълните следните действия:
 Който открие пожара, трябва да вдигне тревога.
 Уведомете бреговата охрана.
 Ако е възможно, установете източника на огъня.
 Затворете всички вентилационни отвори. Затворете люковете, вратите, отворите прозорците и вентилаторите.
 Изключете електрозахранването на засегнатата зона.
 Осигурете безопасното излизане на хората от зоната на пожара.
 Ограничете и потушете пожара.
 Маневрирайте с кораба така, че да сведете до минимум действието на вятъра върху пожара.
 Застанете с кораба така, че димът да отива в обратна посока.
 Огледайте съседните зони, за да предотвратите разпространението на пожара.
 След като пожарът бъде загасен, проверете стабилността на кораба.
 Ако за потушаване на пожара е използвана вода, започнете операции за нейното отстраняване.
 Преценете други действия.
 Възстановете оборудването.
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Подготовката за напускане на кораба включва следните действия, доколкото времето и условията позволяват:
 Включете алармата.
 Изпратете сигнал „MAYDAY“ и докладвайте причината за бедствието.
 Трябва да имате одобрен спасителен сал и да го подготвите за спускане.
 Трябва да имате „чанта за извънредна ситуация“ и да я вземете със себе си. В чантата може да има следните неща:
yy Сигнални ракети или визуална сигнализация за бедствие
yy EPIRB (Радиомаяк за установяване на местоположението при извънредна ситуация)
yy SART (Транспондер за търсене и спасяване)
yy Фенерчета
yy Портативно или VHF радио
yy Вода и трайни хранителни продукти
yy Комплект за първа помощ
yy Топли дрехи.
 Съберете екипажа и поставете на всеки задача или задължение.
 Напуснете кораба, когато е застрашен животът на хората (предстои потъване).
 Затворете водонепроницаемите отвори.
 Спуснете спасителния сал. Качете се на сала сухи, ако е възможно.
 Дръжте въжето за привързване здраво закрепено към кораба, но бъдете готови да го срежете, щом всички се качат в сала.
 Спуснете котвата и надуйте пода на сала.
 Поставете наблюдатели.
 Активирайте EPIRB.
 Управлявайте и непрекъснато преценявайте положението, докато бъдете спасени.
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5.4.6. НАПУСКАНЕ НА КОРАБА
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5.5.

ДНЕВНИК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ТРЕНИРОВКИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Човек зад борда

Дата

Наводняване

Дата

Първа помощ

Дата

Сурови метеорологични условия

Дата

Пожар

Дата

Напускане на кораба

Дата
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ЕС ЗА ЗДРАВО СЛО ВНИ
ПРИ ЛОЖ ЕНИ Е 1: ДИ РЕК ТИВ И НА
(EU OSH)
И БЕЗ ОП АСН И УСЛ ОВИ Я НА ТРУД
ВО НА ФА О/М ОТ/ММ О
ПРИ ЛОЖ ЕНИ Е 2: ЗАКОН ОД АТЕ ЛСТ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДИРЕКТИВИ НА ЕС ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД (EU OSH)


ПРИЛОЖЕНИЯ
























С траница 1 7 4



Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място (рамкова директива)
Официален вестник L 183, 29.6.1989 г., стр. 1
Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на
работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла
на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 393, 30.12.1989 г., стр. 18
Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците
(четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).
Официален вестник L 156, 21.6.1990 г., стр. 9
Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на
безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово
правоотношение
Официален вестник L 206, 29.7.1991 г., стр. 19
Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за
подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове
Официален вестник L 113, 30.4.1992 г., стр. 19
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за
безопасност и/или здраве по време на работа (девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 245, 26.8.1992 г., стр. 23
Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място
Официален вестник L 216, 20.8.1994 г., стр. 12
Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове,
свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1
от Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 131, 5.5.1998 г., стр. 11
Директива 2000/54/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от
рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (седма специална директива по смисъла на член 16,
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) — кодификация на Директива 90/679/ЕИО)
Официален вестник L 262, 17.10.2000 г., стр. 21
Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за
здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 177, 6.7.2002 г., стр. 13
Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за
здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 42, 15.2.2003 г., стр. 38
Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците
от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (кодифицирана версия)
Официален вестник L 158, 30.4.2004 г., стр. 50
Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за
здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени
оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
Официален вестник L 114, 27.4.2006 г., стр. 38
Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно минималните изисквания
за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО — кодифицирана версия на Директива
89/655/ЕИО, изменена с директиви 95/63/ЕО, 2001/45/ЕО и 2007/30/ЕО)
Официален вестник L 260, 3.10.2009 г., стр. 5. Използване на работно оборудване, 1989 г.











ММО, Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море (COLREG), приета на 20 октомври
1972 г.
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
ММО, Международна конвенция за търсене и спасяване по море — SAR, приета на 27 април 1979 г.
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf
ФАО, Кодекс за поведение за отговорно рибарство, 1995 г.
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
ФАО/МОТ/ММО, Документ за насоки относно обучението и сертифицирането на персонал за риболовни кораби, 2000 г.
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
ФАО/МОТ/ММО, Незадължителни насоки за проектиране, строителство и оборудване на малки риболовни кораби, 2005 г.
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
МОТ, Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. (Конвенция № 188)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
МОТ, Препоръка относно условията на труд в сектора на риболова, 2007 г. (Препоръка № 199)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
ММО, Кодекс на международните стандарти и препоръчани практики за безопасно разследване на морски произшествия и
инциденти, 13 юни 2008 г.
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf
ФАО/МОТ/ММО, Препоръки за безопасност на риболовни кораби с палуба с обща дължина, по-малко от 12 метра, както и
за кораби без палуба, 2012 г.
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ФАО/МОТ/ММО

КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?
Безплатни публикации:
• един екземпляр:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• повече от един екземпляр или постери/карти:
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) или като се
обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*)

информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои
оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KE-04-15-025-BG-N

Настоящото ръководство е предназначено за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби и за
работещите на тях, така че както плавателните съдове, така и техните екипажи да се завръщат невредими
след дадено пътуване. Като се има предвид, че тези плавателни съдове представляват около 80 % от
целия риболовен флот на ЕС и че смъртните случаи, нараняванията и загубите на плавателни съдове са на
неприемливи равнища, настоящото ръководство е от решаващо значение за предотвратяването на рисковете
и за защитата на по-широката риболовна общност. Различните модули в ръководството се акцентират
върху ключовите области, по-конкретно плавателния съд, екипажа, риболовните операции, реални случаи,
оценка на риска и допълнителна информация, като например предпазни средства за плаване, стабилност,
първа помощ, работно оборудване и тренировки за действие в извънредни ситуации. Речникът, наред с
илюстрациите, снимките и графиките, служат за подчертаване на важните точки в ръководството, което го
прави изключително лесно за ползване.
Настоящата публикация е достъпна на хартиен носител и в електронен формат на всички официални езици
в ЕС.

Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате безплатно на адрес
http://ec.europa.eu/social/publications
Ако желаете редовно да получавате актуална информация относно генерална дирекция „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“, абонирайте се, за да получавате безплатния електронен бюлетин
„Социална Европа“, на адрес
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

