Karštųjų darbų atlikimo instrukcijos
Prieš atliekant darbą, komanda visada turi užpildyti šį dokumentą.

Karštieji darbai yra darbai, kurių metu naudojami įrankiai ir įranga, skleidžiantys kibirkštis ir karštį, kurie gali sukelti gaisrą. Į karštuosius
darbus įeina atviros liepsnos, karšto oro, suvirinimo, pjovimo ar šlifavimo įrangos naudojimas.

INFORMACIJA apie darbą ir PARAŠAI, patvirtinantys, kad forma buvo tinkamai užpildyta ir yra suprantama
Darbo aprašymas:
Darbo vieta (aprašo, kur bus atliekamas darbas):
Darbo pradžios data ir laikas:

Darbo pabaigos data ir laikas:

Darbdavys / užsakovas (fizinis asmuo arba įmonė):

Mobiliojo telefono numeris:

Parašas:

Darbą atliekantis (-ys) asmuo (-enys) arba įmonė:

Mobiliojo telefono numeris:

Parašas:

Sertifikato Nr.:

Gaisrinės saugos budintysis (-ieji):

Mobiliojo telefono numeris:

Parašas:

Sertifikato Nr.:

SAUGOS REIKALAVIMAI
Įmonė arba asmuo, atliekantis karštuosius darbus, įsipareigoja užtikrinti, kad darbai bus atliekami saugiai ir laikantis taikomų įstatymų bei
reglamentų. Karštuosius darbus reikia baigti likus pakankamai laiko iki darbo dienos pabaigos.

Prieš pradedant darbą:
1 

Darbą atliekanti šalis pasirūpino civilinės atsakomybės draudimu, atitinkančiu užduoties apimtį

2 

Įvertinta rizika, susijusi su degia konstrukcijų izoliacija.

3 

Visos angos grindyse, sienose ir lubose užsandarintos.

4 

Patikrintos visos paslėptos ertmės (pvz., tarpai tarp medinių sijų, vėdinimo padavimo ir ištraukimo ortakiai ar vamzdynai).

5 

Pašalintos lengvai užsiliepsnojančios ir degios medžiagos bei skysčiai.

6 

8 

Degios medžiagos, kurių negalima pašalinti, ir degios pastato dalys apsaugotos arba sudrėkintos.
Turi būti lengvai pasiekiama tinkama ir pakankama tinkamos būklės gesinimo įranga, ne mažiau nei du 6 kg/l nešiojamieji
gesintuvai. Vieną nešiojamąjį gesintuvą galima pakeisti gaisrine žarna, kurios vandens tiekimas įjungiamas ties antgaliu.
Dokumentuotas tinkamumo ir skaičiaus įvertinimas pridėtas prie šios darbų atlikimo instrukcijos.
Gaisro detektoriai arba detektorių grandinės išjungtos. Išjungė: ………………………………………………………

9 

Darbo metu, per pertraukas ir reikiamą laiką po darbo pabaigos turi budėti nurodytas (-i) gaisrinės saugos budintysis (-ieji).

7 

10 

Darbo įranga būti patikrinta ir tvarkinga.

11 

Įvertintas padidintos parengties poreikis, kad būtų pasirengta gesinti gaisrą.

12 

Yra bent du evakuaciniai išėjimai iš pavojingos teritorijos.

13 

Žmonės žino avarinių tarnybų telefono numerius, pranešimo apie gaisrus bei nelaimingus atsitikimus procedūras ir darbo
vietos adresą.

Didelio sprogimo pavojaus zonos (neaktualu) 
Ši instrukcijų dalis taikoma teritorijoms, uždaroms erdvėms ar jų dalims, kuriose yra sprogimo pavojus dėl sprogstamųjų medžiagų
arba dėl to, kad ore paprastai yra arba kartais gali būti degių dujų, garų ir (arba) degių dulkių tokia proporcija, kad mišinys yra
sprogus. Draudžiama naudoti bet kokią atvirą liepsną, įskaitant suvirinimo, pjovimo ir panašius darbus, neturint darbo leidimo,
pasirašyto inspektoriaus pagal Norvegijos darbo atlikimo reglamento 29 skyriaus 1 poskyrį.
14  Inspektoriaus pasirašytas darbo leidimas. Inspektoriaus vardas ir pavardė:
……………………………………………………………………

Tolesni veiksmai baigus darbą:
15 

Atlikta papildoma patikra, siekiant įsitikinti, kad nėra gaisro pavojaus.

16 

Gaisro detektorius arba detektorių grandines vėl įjungė: ………………………………………………………...

17 

Visi dujų balionai perkelti prie išorinių durų / vartų, kad kilus gaisrui būtų lengva juos perkelti į saugią vietą.

