Karštųjų darbų atlikimo saugos taisyklės – 2020 m. sausio 1 d.
1. Apibrėžimas
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.

2. Kur šios saugos nuostatos taikomos?
Saugos nuostatos taikomos atliekant karštuosius darbus bet kokioje aplinkoje, kurioje kyla
gaisro pavojus.
Išimtis yra karštieji darbai, atliekami specialiai nurodytose gamybos vietose ir dirbtuvėse.
Patalpa turi būti fiziškai atskirta nuo kitų operacijų kaip atskiras gaisrinis skyrius su nedegiais
paviršiais.

3. Sutartys su išoriniais specialistais / rangovais
Jei karštuosius darbus atlieka išorinis specialistas / rangovas, draudėjas turi užtikrinti, kad
saugos taisyklių reikalavimai būtų įtraukti į raštišką sutartį su išoriniu specialistu / rangovu.

4. Saugos reikalavimai
4.1 Prieš atliekant darbą reikia užpildyti ir pasirašyti „Finans Norge“ išleistas arba lygiavertes
karštųjų darbų instrukcijas. Šias darbo instrukcijas galima rasti svetainėje www.fgsikring.no.
4.2 Reikia pašalinti arba apsaugoti visas degias medžiagas pavojingoje zonoje, kurioje atliekami
karštieji darbai.
4.3 Reikia užsandarinti angas grindyse, sienose ir lubose pavojingoje zonoje, kurioje atliekami
karštieji darbai.
4.4 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.
4.5 Darbo metu, per pertraukas ir reikiamą laiką po darbo pabaigos, ne mažiau nei vieną
valandą, nuolatos turi budėti nurodytas (-i) gaisrinės saugos budintysis (-ieji). Jei gaisro rizika
laikoma nedidele, karštuosius darbus atliekantis asmuo pats gali atlikti gaisrinės saugos
budinčiojo pareigas.
4.6 Gaisrinės saugos budintysis ir darbą atliekantis asmuo turi turėti galiojančius karštųjų darbų
sertifikatus, išduotus Norvegijos gaisrinės saugos organizacijos arba organizacijos partnerės
kitoje Šiaurės šalyje.

5. Dirbant ant stogų taikomi toliau nurodyti papildomi saugos reikalavimai
5.1 Draudžiama naudoti atvirą liepsną ant vėdinamų medinių stogų su paklotu.
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5.2 Naudojant atvirą liepsną ant stogų su putstiklio ar kitokia danga, išskyrus nurodytą 5.1
punkte, degią izoliaciją reikia apsaugoti bent 30 mm nedegios izoliacijos sluoksniu. Naudojant
atvirą liepsną visada reikia laikytis ne mažesnio nei 60 cm saugos atstumo nuo parapetų,
atbrailų, ortakių, lietvamzdžių ir panašių konstrukcijų iš degių medžiagų.
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