Povolení/Kontrolní seznam pro provádění prací za vysokých teplot s rizikem požáru
Pracoviště/Adresa v případě alarmu:………………………………………………………………………………….....................................
Pracovní metoda:

□ Sváření

□ Řezání

□ Pájení

□ Horký vzduch □ Kotel na asfalt □ Další...…………………………………………………………
Povolení platí od:

hodina:

do:

hodina:

1

□

Já, který budu provádět práci mám příslušné oprávnění Byla stanovena osoba odpovědná za vydávání povolení

2

□

Požární dohled a kontrola po skončení prací je zajištěna osobou vykonávající požární dohled.

□

Jméno osoby vykonávající požární dohled/osob: …………………………………………………………….................................
Požární dohled není nutno vykonávat.
Doba vykonávání požárního dohledu po skončení prací:
□ 1 hodina
□ Jiná doba …………………………………..

3

□

Pro práce prováděné v prostorách, kde se nachází nebo se nacházely hořlavé látky, bylo zajištěno povolení, které vyzvedla
osoba, která byla ustanovena za vedoucího procesu pro nakládání s těmito látky.

4

□

Pracoviště musí být uklizené a v případě potřeby kropené vodou.

5

□

Hořlavý materiál na pracovišti nebo v jeho blízkosti by měl být odstraněn, chráněn nebo chráněn zakrytím nebo zástěrou.

6

□
□

Nachází se zde tepelně vodivé konstrukce a skryté hořlavé stavební prvky. Tyto jsou chráněny a přístupné pro případ potřeby
jejich okamžitého uhašení.
Nenachází se zde.

7

□
□

Štěrbiny, díry, prostupy a jiné otvory na pracovišti nebo v jeho blízkosti jsou zkontrolovány a utěsněny nebo chráněny.
Nenachází se zde.

8

□

Schválené, funkční a dostatečné množství hasicích přístrojů správného typu jsou k dispozici pro okamžité uhašení.

9

□
□

Svářecí zařízení je bezchybné. Láhev s acetylénem je vybavena ochranou, zabraňující vniknutí zpětného plamene. Hořák je
opatřen zpětným ventilem pro hořlavý plyn a kyslík. K dispozici jsou ochranné rukavice a klíč.
Svářecí zařízení nebude použito.

10

□

Je umožněno okamžitě přivolat záchrannou službu/hasičský záchranný sbor.

11

□

Během pokládání neprodyšné izolační vrstvy nebo jiného vysoušení/ohřátí se používá uzavřený oheň. Otevřený oheň lze
použít pro rozpouštění ledu nebo sněhu.

12

□

Při vysoušení základů a pokládaní neprodyšné izolační vrstvy se materiál nesmí zahřívat na více než 300º C.

13

□

Při tavení asfaltu by se mělo při práci se zařízením postupovat dle bezpečnostních předpisů Svazu protipožární ochrany určeny
pro tavení asfaltu na střeše nebo balkónech.

Následující sekce/adresy v automatickém alarmu jsou odpojeny ………………………………..……...........................................................
Podpis osoby odpovědné za vydávání povolení

Podpis osoby vykonávající práce za vysokých teplo

……………………………………………………………..
Podpis

……………………………………………………………………
Podpis

……………………………………………………………..
Jméno, tiskacím písmem

……………………………………………………………………
Jméno, tiskacím písmem

