Referentienummer / datum :…………………………………

"Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden"
voor buitengewone werkzaamheden

Organisatie: .........................................................................
Uitvoerder werkzaamheden : ................................................................................
Plaats van werken (gebouw, verdieping, werkplek): ...................................................................................................................................................
Snijbranden / Lassen
Slijpen
Solderen
Krimpen/warm verlijmen
Dakwerkzaamheden
.............................................................
Werkopdracht: ......................................................................
Persoon die de werkzaamheden uitvoert: ..................................................................
Aanvangsdatum :...........................................Geldigheid is beperkt tot
1dag
1 shift
Aanvang werkzaamheden (u): .................................. Voorzien einde (u): ................................... Werkelijk einde (u): ..................................................

In geval van ongeval / brand telefoonnr.

/

Handbrandmelder

Te nemen voorzorgsmaatregelen voor aanvang van de werken
Item

Actie

Werkplek

Bepaling van de gevarenzone, afbakening van de plaats (minimale straal van 10 m)
Eventueel aanvullende veiligheidsinstructies toepassen bij uitvoering, opgelegd door de bedrijfsverantwoordelijke
Verwijderen van alle brandbare materialen (gassen, vloeistoffen, vaste stoffen) en/of bedekken met een
niet-brandbaar dekzeil of plaat

N.v.t.

Vereist Uitgevoerd

N.v.t.

Vereist

N.v.t.

Vereist Uitgevoerd

Spoelen / Reinigen van buizen, reservoirs, installaties
Bedekken of sluiten van openingen, spleten, voegen,…
Controle of de gereedschappen in deugdelijke staat verkeren
Beschikbare
blusmiddelen
Beveilligingssystemen
Bewaking
Anders

Handbrandblusser gevuld met :
CO2
poeder
schuim
sproeischuim
Brandslanghaspel(s) brandslang(en) onder druk bij de werkplek
Indien het brandalarm buiten bedrijf gesteld wordt, de Brandweer en/of Particuliere AlarmCentrale informeren
en alternatieve procedure externe alarmering afspreken
Instructies voor de bewaking en/of beveiliging i.v.m. eventuele risico's en uitschakeling alarmsystemen

Te nemen maatregelen tijdens de werken
Item

Actie

Bewaking
Pauze werkonderbreking

Continue bewaking van de gevarenzone, ook tijdens de pauzen
De uitvoerder van de werken dient het gebruikte materiaal in veilige toestand te zetten
(afsluiten van de gastoevoer, uitschakelen van elektrisch materieel)

Uitgevoerd

Te nemen maatregelen na het beëindigen van de werken
Item

Actie

Werkplek

Verwijderen van alle rest materialen rond de werkplek
Zorgvuldig en met aandacht verwijderen van alle afdekkingen

Beveiligingssystemen

Heractiveren van het brandalarm systeem
Verwittigen van de Brandweer en/of Particuliere AlarmCentrale

Toezicht op de
werkplek

Toezicht gedurende het eerst half uur na het beëindigen van de werken (brandblustoestellen blijven ter plaatse)
Inspectierondes elk half uur en tot twee uur na de werken (brandblustoestellen blijven ter plaatse)
Mobiel brandalarmsysteem, indien noodzakelijk

Vrijgave

Verwijderen van de afbakening
Verwijderen van de blusmiddelen en terugplaatsen op hun oorspronkelijke plaats
Rapportering eventuele incidenten en/of wijzigingen in uiteindelijke brandveiligheidsomstandigheden

Bij aanvang van de werken
Betrokkene

Actie

Verantwoordelijke

Bovenstaande maatregelen zijn afdoende om mogelijke gevaren die zich
kunnen voordoen te controleren

Uitvoerder
Bewaking

Naam
(hoofdletters)

Datum/
uur

Handtekening
uitgevoerd

Naam
(hoofdletters)

Datum/
uur

Handtekening
uitgevoerd

Met de werkzaamheden mag enkel worden begonnen nadat alle vereiste
brandbeveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd (zonodig incl. bewaking)
Kennis van de aangeduide maatregelen
Heeft nota genomen van de tijdelijke omstandigheden en aanvullende preventie

Bij oplevering van de werken
Betrokkene

Actie

Uitvoerder
Uitvoering van de aangeduide maatregelen
Bewaking
Uitvoering van de aangeduide maatregelen
Nacontrole toepassen
Na 30 min.
Na 90 min.
Na 15 min.
Na 120 min.*
Na 60 min.
Verantwoordelijke
Uitvoering van de aangeduide maatregelen en heractivering van het alarmsysteem
* Bij dakwerkzaamheden altijd alle nacontroles ingeven om uit te voeren !

