
1

1

1

2

3

3

4

5

5

6

6

7

8

8

8

8

9

10

11

12

12

12

13

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3

BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK
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K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
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K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3

BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:
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اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:
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Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3

BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7
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الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.
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انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3
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اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3

BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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حرس من مراقب حريق؟
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K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7
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M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8
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من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11
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اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3

BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6
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من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.
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هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12
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اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.
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ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3

BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم
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BHA 2023:1 Riskbedömning och tillståndslista för brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats 

مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:
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هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3
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ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
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@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6
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اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8
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من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.
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تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.
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التلفون االمضاء االسم
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اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.
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K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
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K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم
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ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3
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K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

. مكان عمل غ'& مؤ"ل
اق 0/ . االعمال الساخنة القابلة لالح'3

خيص 0/ تقييم الخطر وإعطاء ال'3
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مكان العمل: عنوان مكان االنذار:

ا; (التاريخ والوقت): خيص من (التاريخ والوقت): @Aصالحية ال
یجب اعطاء الترخیص ألقصر وقت ممكن وذلك لضمانة عدم تبدل المخاطر في مكان العمل. (عادة لیس لمدة تزید عن یوم/قسم من دوام العمل)

طريقة وادوات العمل:

 K;الوقت الحا K
MN ليس ال نعم القواعد الوقائیة

هل ُيقّيم العمل غWA مؤهل وقابل لالشتعال؟ 1

انا الذي اصدر ھذا الترخیص تم تعیني خطیّا لھذه المھمة 1

وط،َوقد قاموا بتقييم خطر الحريق واخذت التفاصيل العالية الخطورة باالعتبار؟ efعلم دائم لل iهل الموقعون ع 1

اخيص عندهم شهادة شخصية صالحة وهذا عند االقتضاء؟ @Aهل المنفذ، مراقب الحريق ومسؤول ال 2

وط الوقاية بدون مراقب حريق) ep جداً  القيام بالعمل بنفس 
ً
؟ (ليس هناك حاجة لذلك إذا كان واضحا zAهل هناك حاجة لمراقب حريق او اك 3

اعِط سبب لعدم الحاجة لمراقب حريق:…....................
ه ساعة) اعِط الوقت:

ّ
هل متابعة المراقبة االجبارية قد تأمنت مع شخص حاصل عi شهادة شخصية صالحة؟ (أقل 3

، K
ÖÜاو خطورة انفجار جوي بي Atexمادة قابلة لالشتعال iمساحات تحتوي/كانت تحتوي ع K

MN عند العمل 4
 هل تّم الحصول عi رخصة من المدير او الشخص المسؤول؟

قلت او اصبحت محمّية ِبواسطة التغطية؟
ُ
هل تحددت كëA منطقة الخطر وأّن المواد القابلة لإلشتعال قد ن 5

K مكان العمل تّم تنظيفها وعند الحجة رشها بالماء؟
MN هل منطقة الخطر 5

K اقسام البناء المخفية اصبحت محمية وامكانية الوصول اليها لإلطفاء الفوري؟
MN هل االنشاءات الموصلة للحرارة واالماكن القابلة للحرارة 6

حرس من مراقب حريق؟
ُ
K ت

@Üقسم من البناء. هل منطقة الخطر توّسعت إ; الجهة االخرى ال ëAأقسام البناء الموصلة للحرارة تمر ع 6

اقات وفتوحات اخرى Kï  مختومة او مراقبة ومحمية؟ @Aهل الشقوق، الثقوب واالخ 7

اق المواد؟ @Aهل تّم اختيار االدوات وطرق العمل لتجنب اح 8

M الماء اقصاه 300C؟ Wûعند تلبيس طبقة العزل:هل يتّم تسخ 8

وط SBF-2023؟ efب  K
M•هل للموقد لهب مغلق بالكامل او ي 8

اخيص باستعمال اللهب المكشوف؟ يجب ان يكون البناء @Aف مسؤول ال @Aعند تذويب الجليد والثلج: هل يع 8
من مواد غیر قابلة لالحتراق ولیس لھ تفاصیل خطر عالیة.

في حال استعمال اللحام والقطع، ھل المعدات مراقبة، بال عیب وتتّبع لوائح الوقایة الالزمة؟ 9          
ھل تذویب الزفت یتم انجازه حسب SBF 507؟ 10

هل معدات إطفاء عاملة وكافية من النوع الصحيح موجودة لعملية اطفاء pيعة؟ 11

هل أن نظام الحماية من الحريق بطريقة ما مفصول خالل العمل؟ (إذا كانت االجابة نعم فيجب الحصول عi ترخيص من مدير الموقع / شخص مسؤو ل) 12

ھل ھذا االنفصال ھو فقط محدود في مكان العمل غیر المؤھل وفي أقصر وقت ممكن؟ 12
حدد القسم المفصول / العنوان:

K صالحة للعمل وبالخدمة؟
Ö™هل انظمة الرش الما 12

ھل ممكن انذار خدمة االنقاذ خالل دقیقة واحدة وان انذار مكان العمل ھو معروف؟ 13

هل طرق الهروب Kï خالية من العوائق؟

اشیاء أخرى:

تعیین االشخاص واالدوار
تقییم المخاطر قد أنجز والموقعون على معرفة كاملة بالمصطلحات والشروط لتنفیذ العمل.

التلفون االمضاء االسم

التلفون االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اصدار الرخصة لألشغال الساخنة القابلة لالشتعال في مكان غیر مؤھل. تؤكد ان كل القواعد قد أتبعّت قبل، خالل وبعد العمل.

الوقت االمضاء اخيص اسم مسؤول ال'3

اخيص يؤكد انتهاء العمل، متابعة مراقبة العمل قد تمت وان مكان العمل تّم الكشف عليه وذلك فيما يخص @Aمسؤول ال

الوقایة من الحرائق كذلك قد تمت استعادة نظام الحمایة من الحرائق.

ذفنم
قیرحبقارم
ةبقارملاعباتم

ةداھش
OK

2023-01-05


