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НАБРАННЯ
ЧИННОСТІ:

01 вересня 2014 року

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним
виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має статусу
офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії).
ТЕКСТ
Розділ 3 „Терміни і визначення понять” доповнити новим пунктом 3.48:
«3.48 «стіна безпеки» – стаціонарна огорожа, яка встановлюється вздовж краю платформи
станції метрополітену та обладнана розсувними дверима з розмірами, аналогічними розмірам дверей
вагона, і призначена для запобігання падінню пасажирів на колії».
Пункт 8.9, абзац 14 викласти в такій редакції:
«- застосовувати розсувні та оборотні двері на входах (виходах) пасажирів і службового
персоналу, крім розсувних дверей «стін безпеки», на платформах станцій».
Пункт 8.9, абзац 15 викласти в такій редакції:
«На шляху прямування пасажирів слід застосовувати такі турнікети:
на входах – оборотні турнікети, оснащені системою «антипаніка»;
на виходах – турнікети з відкритим проходом.»
Пункт 12.4 абзац 3 після слів «вентилятори тунельної вентиляції» доповнити такими словами: «стіна
безпеки» на платформі станції».
Пункт 15.16 після слів «СУРСТ, ПКТП, АКРП» доповнити новими словами:
«стіною безпеки».
Пункт 18.17 абзац 2 після слів «Мінімальні значення класу вогнестійкості протипожежних дверей, воріт,
люків» доповнити такими словами: «стіни безпеки» на платформі станції».
Пункт 18.20 абзац 13 після слів «балюстради і каркаси східців ескалаторів» доповнити словами «, стіну
безпеки».
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