מדור בטיחות

בקשה להיתר פעולות ריתוך/חיתוך על פי
תקנות הנמלים ומניעת דליקות בכלי שייט
שם האוניה

התחלה ביום

Name of vessel

Date from

שעה

RULES FOR PORTS & RALLWAYS AUTHORITY FOR
VESSELS APPLICATION FOR WELDING PERMIT

מקום ביצוע העבודה

מבצע העבודה
שם

The exact place for welding

חותמת

Performed by

Stamp

Hour
טלפון

סיום ביום

To

שעה

סוכן האוניה/או מזמין העבודה מטעם חנ"ח

 Ships Agentחותמת

Stamp

Hour

הננו מצהירים בזה שבמקום בו אנו מבקשים ביצוע עבודת ריתוך/חיתוך או בקרבה של ספנה אחרת/מדור אחר .אין אדים דליקים ,נוזלים ומוצקים דליקים ואין
סיכון של שריפה עקב ביצוע פעילות ריתוך/חיתוך.
כמו כן אנו ננקוט בכל אמצעי הזהירות כגון פיקוח ע"י איש צוות האוניה המנוסה בכיבוי דליקות המצויד בציוד כיבוי מתאים של האוניה( ,זרנוק מים ומטף כיבוי
אש המוכנים לפעולת כיבוי).
We hereby declare that on all vessels where we request welding and flame cutting, there should not be inflammable vapors, liquids or solids
nearby and there should be no danger of fire during above mentioned working procedures.
We shall then take all the necessary precautions including supervision by a member of the vessel’s crew experienced in adequate firefighting
equipment (water lines and firefighting equipment ready for use).

רב החובל או ממלא מקום
שם פרטי:
שם משפחה:

Captain or first officer
First name:
Last name:

חתימה:

היתר

חותמת האוניה

Stamp from vessel

signature

(ע"י יחידת חרום ובטיחות נמל)

-

)(by safety port office

תנאים והוראות מיוחדות למבצע העבודה

תוקף היתר

 יש להציב קו מים במצב הכן (לחץ מים בזרנוקים).
 באוניה יעבדו משאבות המים כל משך העבודה באש
גלויה.
 יש להציב במקום שני מטפי כיבוי תקינים.
 יש להרחיק לפחות  15מ' חומרים בעירים.
 יש להציב משקיף אש בעת העבודה באש.
 אי קיום תנאי מתנאי ההיתר מבטלו באופן מידי.
 חובה לעבוד עם ציוד מגן אישי ,עם כלי עבודה
מתאימים ותקינים וע"פ כללי הבטיחות בעבודה.
 בעבודה בחלל מוקף יש לצרף היתר עבודה מבודק
מוסמך ולקיים את תנאי ההיתר.
בעבודה בשטח תפעולי ,חובה לתאם את הפעילות עם
אחראי השטח/מנהל העבודה ברציף ולקבל את אישורו
תנאים נוספים:

עד יום

Till day

שם המאשר

Validity
שעה Hour

Name

חתימה וחותמת Signature & Stamp

Confirmation

הארכת היתר Validity evaluation
עד יום

שם המאשר

Till day

שעה Hour

Name

חתימה וחותמת Signature & Stamp

הערות :בקשה לעבודה בעבודה באש גלויה לרבות ריתוך על אוניה תוגש ע"י רב חובל האוניה .באחריות מבצע העבודה לוודא
ביצוע כל דרישות הבטיחות ע"י צוות האוניה ולקיים את כל התנאים שבהיתר.
הארכת תוקף ההיתר תיתכן בתחום מועד הסיום שהתבקש בלבד .לאחר מועד זה יש להגיש בקשה חדשה.
העתק .1 :מבצע העבודה
 .2יחידת חירום ובטיחות
 .3רב חובל האוניה
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