Nafn stofnunar/fyrirtækis

Logaleyfi
vegna logavinnu/heitrar vinnu
Ábyrgðarmaður /eldvarnafulltrúi
Stofnun / fyrirtæki

Heimilisfang

Nánari staðsetning í húsnæði
Tegund logavinnu

Hvað gert?

Gildistími logaleyﬁs frá kl.

dags.

til kl.

dags.

Eftirfarandi varúðareglur verða viðhafðar vegna verksins:
Fullnægjandi slökkvibúnaður verður til taks, að minnsta kosti tvö 6 kg slökkvitæki, annað dufttæki og hitt léttvatnstæki, sem eru innsigluð
og tilbúin til notkunar.
Brunaslanga er ekki aðgengileg við vinnu á þaki og verða því að minnsta kosti þrjú 6 kg slökkvitæki til taks, að minnsta kosti eitt þeirra
léttvatnstæki. Tækin eru innsigluð og tilbúin til notkunar.
Brunaslanga er aðgengileg við vinnu á þaki og verða að auki tvö 6 kg slökkvitæki til taks, innsigluð og tilbúin til notkunar.
Vinnusvæðið verður þriﬁð áður en vinna hefst og bleytt eftir þörfum.
Brennanleg efni verða fjarlægð, þau varin eða bleytt áður en vinna hefst.
Á svæði þar sem geymd eru eða hafa verið geymd hættuleg, eldﬁm eða sprengiﬁm efni hefst vinna ekki nema að höfðu samráði við slökkvilið
um fyrirkomulag eldvarna.
Varmaleiðni og huldir byggingarhlutar verða metnir með tilliti til íkveikjuhættu. Þessi svæði verða varin og/eða einangruð með óbrennanlegu
efni ef þörf krefur.
Sprungum, rifum og öðrum opum í veggjum, gólﬁ og lofti vinnusvæðis verður lokað sé hætta á að neisti eða eldur geti borist milli rýma.
Gætt verður sérstakrar varúðar þegar efni er hitað, þurrkað eða brætt.
Notaður verður viðeigandi hlífðarbúnaður.
Stöðug brunavakt verður höfð á meðan á verki stendur og í að minnsta kosti 60 mínútur eftir verklok.
Brunavakt verður jafnframt höfð þegar hlé er gert á vinnu vegna matar- og kaffihlés.
Gengið verður úr skugga um að vatnsúðakerﬁ sé virkt og verði ekki fyrir tjóni á meðan á framkvæmd stendur.
Tryggt verður að unnt sé að hringja í neyðarnúmerið 112 án tafar gerist þess þörf.
Sérstakar varúðarráðstafanir:
Slökkviliði gert viðvart?

Starfsmaður/verktaki

Já

Nei

Ábyrgðarmaður / eldvarnafulltrúi

