ŠVEDIJOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS ASOCIACIJOS GAIRĖS

Karštųjų darbų saugos taisyklės
SBF HA-001.04

Ši versija pakeičia ankstesnes laidas

0 saugos taisyklė. Leidimai
Asmuo, ketinantis pats atlikti karštuosius darbus laikinojoje darbo vietoje arba samdyti kitus tokiems
darbams atlikti (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto savininkas, valdytojas, architektas, statytojas ar generalinis
rangovas), turi raštu paskirti leidimų išdavėją, kuris privalo įvertinti, ar darbai kelia gaisro pavojų. Jei
nustatoma, kad gaisro pavojus kyla, karštieji darbai gali būti atliekami tik leidimų išdavėjui:
• išdavus leidimus darbui pagal Švedijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos formą „Heta Arbeten®“
leidimas / kontrolinis sąrašas“ ar pan., kuri turi būti visiškai užpildyta;
• darbo metu užtikrinant, jog būtų laikomasi toliau pateiktų saugos taisyklių.
Leidimų išdavėjas gali perduoti atsakomybę tik gavęs rašytinį jį paskyrusio asmens leidimą. Leidimų
išdavėjas negali atlikti karštųjų darbų.

1 saugos taisyklė. Įgaliojimas
Pavojingus karštuosius darbus atliekantis asmuo privalo turėti įgaliojimą ir patirties priešgaisrinės
saugos srityje. Tas pats pasakytina ir apie budinčiu ugniagesiu paskirtą asmenį. Įgaliojimo mokymai
turi būti vykdomi pagal draudimo bendrovių ir Švedijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos „Heta
Arbeten®“ mokymų komiteto patvirtintą planą.
Asmuo, paskirtas reguliariai vykdyti leidimų išdavėjo funkcijas, turi turėti atitinkamos kompetencijos.

2 saugos taisyklė. Budintis ugniagesys
Turi būti paskirtas budintis ugniagesys, kuris turi būti darbo vietoje karštųjų darbų atlikimo metu (įskaitant
darbų pertraukas) ir po jų atlikimo (bent valandą arba kitą leidimų išdavėjo leidime nurodytą laikotarpį).
Budintis ugniagesys negali išvykti iš darbo vietos, kol tebėra gaisro pavojus.
Budintis ugniagesys nėra būtinas, jei (leidimų išdavėjo manymu) yra akivaizdu, jog darbus galima
saugiai atlikti be budinčio ugniagesio.

3 saugos taisyklė. Liepsnieji produktai
Leidimą dirbti teritorijoje, kurioje yra ar buvo liepsniųjų produktų, reikia gauti iš asmens, paskirto
prižiūrėti jų naudojimą.

4 saugos taisyklė. Valymas ir drėkinimas
Darbo vieta turi būti:
• išvalyta;
• jei reikia, sudrėkinta;

5 saugos taisyklė. Degiosios medžiagos
Degiosios medžiagos, esančios darbo vietoje ar šalia jos, turi būti:
• pašalintos;
• apsaugotos uždengiant;
• atskirtos.
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6 saugos taisyklė. Paslėpti degieji konstrukciniai elementai
Šilumai laidžios konstrukcijos ir paslėpti degieji konstrukciniai elementai turi būti patikrinti, ar
nekelia gaisro pavojaus. Tokį identifikavus, juos reikia:
• apsaugoti;
• padaryti pasiekiamais, kad būtų galima gesinti gaisrą tiesiogiai.

7 saugos taisyklė. Nuotėkio vietos
Darbo vietoje ar šalia esantys tarpai, skylės, įsiskverbimai ir kitos angos turi būti:
• užsandarinti;
• patikrinti, ar nėra gaisro pavojaus.

8 saugos taisyklė. Gaisro gesinimo priemonės
Siekiant skubiai užgesinti gaisrą, reikia naudoti patvirtintas, veikiančias ir pakankamas gaisro
gesinimo priemones. Tai reiškia žarną su vandeniu arba du sertifikuotus nešiojamuosius gesintuvus,
kurių rodiklis yra bent 34A 233B C (ne mažiau nei 2 x 6 kg miltelių).
Poreikis dengiant stogą
Reikalinga žarna su vandeniu ir du sertifikuoti nešiojamieji gesintuvai, kurių rodiklis yra bent 34A
233B C (ne mažiau nei 2 x 6 kg miltelių). Kitas variantas – trys sertifikuoti nešiojamieji gesintuvai,
kurių rodiklis yra bent 34A 233B C (ne mažiau nei 3 x 6 kg miltelių).
Atliekant stogo dengimo darbus, darbo vietoje visada turi būti gelbėjimo įrankių ir žibintuvėlių.

9 saugos taisyklė. Suvirinimo įranga
Suvirinimo įranga turi būti be defektų. Acetileno balionuose turi būti sumontuotas liepsnos stabdiklis.
Suvirinimo degikliuose turi būti įrengti degalų dujų ir deguonies atbuliniai vožtuvai. Turi būti
pasiekiamos apsauginės pirštinės ir sustabdymo raktas.

10 saugos taisyklė. Pavojaus signalo paskelbimas
Turi būti įmanoma nedelsiant perspėti skubios pagalbos (ugniagesių) tarnybas. Jei nėra fiksuotojo
ryšio telefono, reikia turėti veikiantį mobilųjį telefoną.
Asmuo, kurio pareiga yra perspėti skubios pagalbos tarnybas, turi žinoti darbo vietos adresą.

11 saugos taisyklė. Džiovinimas ir kaitinimas
Džiovinant ar kaitinant dujų liepsna, ši turi būti uždaryta, kad negalėtų uždegti.

12 saugos taisyklė. Pagrindo džiovinimas ir hidroizoliacijos naudojimas
Džiovinant pagrindą ir klojant hidroizoliaciją, medžiagos gali būti kaitinamos daugiausiai iki 300 °C
temperatūros.

13 saugos taisyklė. Bitumo lydymas
Bitumo lydymui reikalinga įranga turi būti nustatoma, naudojama ir prižiūrima vadovaujantis Švedijos
priešgaisrinės apsaugos asociacijos saugos taisyklių dėl bitumo lydymo atliekant darbus ant stogų ir
balkonuose gairėmis.

TAIKOMA NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. SAUGOS TAISYKLĖS KARŠTIEJI DARBAI® SBF HA-001.04

3

