
Adresas pagalbos iškvietimo atveju:                    Darbo vieta: 

Leidimas galioja nuo (data ir laikas):       iki (data ir laikas):
Leidimą reikia išduoti kaip galima trumpesniam laikui, siekiant užtikrinti, kad rizikos faktoriai darbo vietoje nesikeis.

Darbo metodas ir įrankiai:

Paskirti asmenys ir funkcijos
Rizikos vertinimas yra atliktas; pasirašęs asmuo supranta ir sutinka su darbo atlikimo aplinkybėmis ir sąlygomis.  

Vardas, pavardė  Parašas  Telefonas 

Išduodantysis leidimą ugnies darbams laikinoje darbo vietoje yra užtikrintas, kad laikomasi visų taisyklių prieš darbą, jo metu ir darbui pasibaigus. 

Atsakingas už leidimą asmuo patvirtina, kad darbas yra užbaigtas, baigiamasis stebėjimas atliktas, darbo vieta yra patikrinta atsižvelgiant   
į priešgaisrinę saugą ir įsitikinant, kad priešgaisrinės apsaugos sistema yra atstatyta. 

Atsakingo už leidimą asmens vardas,  
pavardė  Parašas  Telefonas

Atsakingo už leidimą asmens vardas,  
pavardė   Parašas  Laikas

Vykdytojas
Priešgaisrinis 

budėtojas

Rizikos įvertinimo ir leidimo ugnies darbams laikinoje darbo vietoje blankas 

Baigiamojo 
stebėjimo 
vykdytojas Sertifikatas yra

Saug. tais.

1 Ar šis darbas yra laikinas ir priskiriamas ugnies darbams?  

1 Aš, išduodantis šį leidimą, esu raštiškai paskirtas vykdyti šią užduotį. 

1 Pasirašantieji turi naujausią informaciją apie esamas sąlygas, įvertino gaisro pavojų ir atkreipė dėmesį į aukštos rizikos detales. 

2 Vykdytojas, priešgaisrinis budėtojas ir atsakingas už leidimą asmuo turi galiojantį asmeninį sertifikatą, jei yra toks reikalavimas. 

3 Ar reikalingas priešgaisrinis (-iai) budėtojas (-ai)? 
(Jei akivaizdu, kad darbas be priešgaisrinio budėtojo gali būti atliktas taip pat saugiai, budėtojas nėra būtinas).     
Nurodykite priežastį, kodėl priešgaisrinis budėtojas akivaizdžiai nėra reikalingas: 

 

3 Privalomam baigiamajam stebėjimui (mažiausiai 1 val.) yra paskirtas asmuo, turintis galiojantį asmeninį sertifikatą.  
Nurodykite valandų skaičių:   



4 Ar buvo gautas leidimas iš vadovo ar atsakingo už degiuosius produktus asmens, jei dirbama patalpoje,   
kurioje yra/buvo degiųjų produktų, ar kitokios potencialiai sprogios atmosferos rizikos? 

 

5 Rizikos zonos dydis yra nustatytas. Rizikos zonoje  degiosios medžiagos yra pašalintos arba apsaugotos, uždengiant arba  
atitveriant priemonėmis iš nedegių medžiagų. 



5 Darbo vietoje ir aplink ją esanti rizikos zona yra išvalyta ir, esant poreikiui, palaistyta. 

6 Ar šilumai laidžios konstrukcijos ir paslėptos degios statinio dalys yra apsaugotos ir prieinamos, jei reiktų skubiai gesinti?     

6 Šilumai laidžios konstrukcijos eina per dalį pastato, tad rizikos zona yra išplėsta ir apima kitą pusę, kurią prižiūri priešgaisrinis 
budėtojas?

 

7 Ar plyšiai, skylės, išvadai ar kitos angos yra užsandarintos arba kontroliuojamos ir apsaugotos?   

8 Pasirinkti tokie įrankiai ir metodai, kurie leidžia išvengti medžiagų užsidegimo rizikos. 

8 Atliekant padengimą hidroizoliacine danga: ar medžiagos įkaitinamos neviršijant 300°C?  

8 Ar degiklis yra uždaros liepsnos tipo, arba atitinka Švedijos priešgaisrinės saugos asociacijos reikalavimus SBF-2023?  

8 Jei tirpinamas ledas ir sniegas: ar atsakingas už leidimą asmuo leidžia naudoti atvirą liepsną? Konstrukcija turi būti  
iš nedegios medžiagos ir negali būti jokių aukštos rizikos detalių. 

  

9 Jei bus naudojama suvirinimo ar pjovimo įranga: ar ji patikrinta, nepriekaištinga ir atitinka galiojančius saugos reikalavimus?    

10 Ar asfalto lydymo darbai atliekami pagal Švedijos priešgaisrinės saugos asociacijos reikalavimus SBF 507?  

11 Gesinimo įranga yra veikianti, pakankamos komplektacijos ir prieinama skubiai panaudoti. 

12 Ar priešgaisrinė sistema yra kokiu nors būdu atjungiama darbo metu? 
(Jei taip, turi būti gautas leidimas iš pastatų prižiūrėtojo/atsakingo asmens).

  

12 Ar atjungiama tik su laikina darbo vieta susijusi sistemos dalis ir tik kaip įmanoma trumpesniam laikui? 
Nurodykite atjungtą sekciją/adresą:

  

12 Ar vandens sprinklerių sistema yra funkcionuojanti ir įjungta?   

13 Su gelbėjimo tarnyba galima susisiekti per 1 minutę; darbo vietos adresas pagalbos iškvietimo atveju yra žinomas. 

Ar evakuacijos keliuose nėra kliūčių?  

Kita inf.:

Taip Ne Neaktualu
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