
Adresa e alarmit:                Vendi i punës: 

Leja është e vlefshme nga (data dhe ora):     deri në (data dhe ora):

Për të siguruar që rreziqet në vendin e punës të mos ndryshojnë, leja duhet të jepet për një kohë sa më të shkurtër.

Metoda dhe veglat e punës: 

Personat dhe rolet e caktuara

Vlerësimi i rrezikut ka përfunduar dhe nënshkruesi është në dijeni të kushteve dhe afateve për kryerjen e punimeve.

Emri  Nënshkrimi  Nr. i tel. 

Lëshimi i lejeve për punimet me rrezik zjarri në vendet e përkohshme të punës. Siguron që të gjitha rregullat të zbatohen para, gjatë dhe pas punës.

Mbajtësi i lejes konfirmon se punimet dhe monitorimi kanë përfunduar dhe vendi i punës është kontrolluar për sigurinë nga zjarri dhe se sistemi i mbrojtjes  
nga zjarri është në gjendjen e mëparshme. 

Emri i mbajtësit të lejes  Nënshkrimi  Nr. i tel. 

Emri i mbajtësit të lejes  Nënshkrimi  Nr. i tel.

Po            Jo        

Fiksit  
i zjarrit         

Struktura 
mbrojtëse

Vlerësimi i rrezikut dhe licencimi për punime me rrezik zjarri në vendet e përkohshme të punës

Pas 
ruajtjes

Certifikuar 
OK

Aktualisht  
joE sigurt

1 A janë punime të përkohshme dhe me rrezik ndezjeje?  

1 Unë, që e lëshoj këtë leje, jam emëruar në këtë detyrë me shkrim? 

1 A janë nënshkruesit të mirinformuar mbi kushtet, a e kanë vlerësuar rrezikun nga zjarri dhe a janë marrë parasysh  
elementet e rrezikut të lartë?



2 A janë pajisur zbatuesi, vëzhguesi kundër zjarrit dhe mbajtësi i lejes me certifikatë personale të vlefshme sipas nevojës? 

3 A ka nevojë për vëzhgues/ë kundër zjarrit? 
(Vëzhguesi kundër zjarrit nuk është i nevojshëm nëse është e qartë se punimet mund të kryhen me të njëjtën siguri pa praninë e tij).

Tregoni arsyen pse nuk nevojitet me patjetër një vëzhgues kundër zjarrit:

 

3 A është organizuar inspektimi vijues me një person që ka një kartë të vlefshme identiteti? Vendos orët (të paktën 1 orë): 

4 A është marrë leje nga menaxheri ose personi përgjegjës për të punuar në një hapësirë që ka/ka patur një substancë të ndezshme  
ose në rast të një rreziku tjetër të një atmosfere shpërthyese?

 

5 A përcaktohet madhësia e zonës së rrezikut dhe a është zhvendosur apo mbrojtur materiali i ndezshëm me një mbulesë? 

5 A pastrohet zona e rrezikut në vendin e punës dhe, nëse nevojitet, edhe me ujë? 

6 A janë strukturat që përçojnë nxehtësi dhe komponentët e fshehtë të djegshëm të ndërtesës të mbrojtura dhe të aksesueshme  
për shuarje të menjëhershme? 

 

6 Pjesë të ndërtesës që përcjellin nxehtësinë kalojnë nëpër një pjesë të ndërtimit. A preket zona e rrezikut në anën tjetër dhe a mbrohet 
nga një mbrojtëse kundër zjarrit? 

 

7 A është e mundur të mbyllni, kontrolloni dhe mbroni plasaritjet, vrimat, shpimet dhe boshllëqet e tjera?  

8 A janë zgjedhur vegla dhe metoda për të shmangur ndezjen e materialeve? 

8 Kur përdorni një shtresë izoluese: a nxehet materiali në maksimum prej 300°C?  

8 A lëshon aparati djegës flakë plotësisht të mbyllur apo i plotëson kërkesat e SBF 2023?  

8  A e lejon mbajtësi i lejes përdorimin e një flake të hapur gjatë shkrirjes së akullit dhe borës?  
Struktura nuk duhet të jetë e djegshme dhe të mos përmbajë elemente me rrezik të lartë.

  

9 Nëse do të përdoren pajisje saldimi dhe/ose prerëse; a janë të kontrolluara, pa defekte dhe në përputhje me rregullat  
e sigurisë në fuqi?

 

10 A bëhet shkrirja e asfaltit sipas SBF 507?  

11 A janë të disponueshme pajisjet funksionale dhe të mjaftueshme të fikjes të llojit të duhur për shuarje të menjëhershme? 

12 A është shkëputur në ndonjë mënyrë sistemi i mbrojtjes nga zjarri gjatë punimeve?   
(Nëse po, duhet të merret leje nga menaxheri i objektit/personi përgjegjës)

  

12 A kufizohen shkëputjet vetëm në vendin e përkohshëm të punës dhe për një kohë sa më të shkurtër të jetë e mundur? 
Vendos seksionin/zonën ku ndodh shkëputja:

  

12 A janë funksionale dhe në gjendje pune sistemet spërkatëse me ujë?   

13 A dihet adresa e urgjencës së vendit të punës dhe a mund të lajmërohen shërbimet e urgjencës brenda një minute? 

A janë të lira rrugët e daljes?  

Tjetër:
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