Instrucțiuni pentru executarea de lucrări la cald
Trebuie parcurse întotdeauna în echipă înainte de executarea lucrărilor.

Lucrări la cald înseamnă lucrări care implică utilizarea de unelte și echipamente care generează scântei și căldură care pot cauza un
incendiu. Lucrările la cald includ utilizarea de echipamente cu flacără deschisă, aer fierbinte, de sudură, de tăiere și de polizare.

DETALII ale lucrării și SEMNĂTURI care indică completarea corectă și înțelegerea formularului
Descrierea lucrării:
Locul efectuării lucrării (descrie unde se execută lucrarea):
Data și ora începerii lucrării:

Data și ora finalizării lucrării:

Angajator/client (persoană sau companie):

Număr mobil:

Semnătură:

Persoană(-e) sau companie care execută lucrarea:

Număr mobil:

Semnătură:

Nr. certificat:

Patrulă(-e) antiincendiu:

Număr mobil:

Semnătură:

Nr. certificat:

CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA
Compania sau persoana care execută lucrarea la cald se obligă să se asigure că lucrarea poate fi executată în siguranță și în conformitate cu
legile și regulamentele aplicabile. Lucrarea la cald trebuie finalizată cu suficient timp înainte de sfârșitul zilei de lucru.

Înainte de începerea lucrării:
1 

Partea care execută lucrarea preia asigurarea de răspundere civilă în legătură cu mărimea și riscul lucrării atribuite.

2 

S-au evaluat riscurile asociate cu izolația combustibilă din structuri.

3 

S-au sigilat toate deschiderile din planșee, pereți și plafoane.

4 

S-au verificat orice cavități ascunse (ex. șiruri de grinzi din lemn, canale de ventilație și extracție, tubulatură și conducte
sau elemente similare).

5 

S-au îndepărtat materialele inflamabile și combustibile.

6 

S-a asigurat protecția atât pentru materialele combustibile inamovibile, cât și pentru componentele combustibile ale
clădirii, sau acestea au fost umezite.
Trebuie să fie ușor accesibile extinctoare adecvate și suficiente, în stare corespunzătoare, minimum 2 buc. extinctoare
portabile de 6 kg/litri. Un extinctor portabil poate fi înlocuit cu un furtun de incendiu cu apa pornită până la duză.
O evaluarea documentată a caracterului adecvat și a cantității este anexată prezentului instructaj de lucru.
S-au dezactivat detectoarele sau circuitele de detectare a incendiilor. Dezactivate de:
………………………………………………………

7 
8 
9 

Patrula(-ele) antiincendiu specificate trebuie să fie prezente în timpul lucrării, în timpul pauzelor și pe durata de timp
necesară după finalizarea lucrării, timp de cel puțin o oră de la finalizarea lucrării.

10 

S-a verificat echipamentul de lucru și acesta este în ordine.

11 

S-a evaluat necesitatea de disponibilitate crescută de combatere a izbucnirii unui incendiu.

12 

Există cel puțin două ieșiri de urgență din zona periculoasă.

13 

Persoanele cunosc numerele de telefon de urgență și procedurile pentru raportarea incendiilor și a accidentelor și adresa
locului de efectuare a lucrării.

Zone cu risc ridicat de explozie (irelevant) 
Această parte a instructajului este valabilă pentru zone, spații închise sau părți ale acestora în care există un risc de explozie din
cauza prezenței unor substanțe explozive sau din cauza faptului că aerul este în mod normal sau poate fi ocazional amestecat cu
gaze inflamabile, vapori și/sau pulberi combustibile într-o proporție în care amestecul poate deveni exploziv. Se interzice utilizarea
de flacără deschisă de orice tip, inclusiv sudură, tăiere și lucrări similare dacă nu există un permis de lucru semnat de un inspector
conform Secțiunii 29-1 a regulamentului norvegian privind execuția lucrării.
14  Permisul de lucru este semnat de inspector. Numele inspectorului:
……………………………………………………………………
Urmărire după finalizarea lucrării:
15 

S-a efectuat o inspecție de urmărire pentru a se asigura că nu există riscul de izbucnire a unui incendiu.

16 

S-au reactivat detectoarele sau circuitele de detectare a incendiilor de către:
………………………………………………………...

17 

Orice butelii de gaz au fost plasate în apropierea unei uși/căi de acces exterioare astfel încât să poată fi mutate ușor întrun loc sigur în cazul izbucnirii unui incendiu.

