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Basic Safety (SWE)

Vårt mål är inga tillbud, sjukdomar, olycksfall
eller bränder på SRVAB.
Vi bryr oss om vår miljö, vår egen och andras
hälsa.
Härmed intygas att jag läst och förstått SRVAB:s Basic Safety:
Namn:

Namnförtydlig ande:

Datum:

Företag :
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Basic Safety (SWE)

SÄKERHETSREGLER VID STOCKHOLMS REPARATIONSVARV AB

Riskbedömning
Varvs arbete innehåller mång a allvarlig a ris ker s om kan innebära allvarlig a kons ekvens er.
En ris kbedömning s kall alltid g öras inför varje arbete och nödvändig a s äkerhets åtg ärder g enomföras . Akuta ris ker s kall åtg ärdas
omedelbart. Alla ris ker kan ej elimineras utan mås te hanteras därefter. Dag lig tills yn och funktions kontroll s kall alltid utföras på verktyg
och mas kiner. Ändring ar, problem och förs ening ar s kapar s tres s ade s ituationer och i des s a vals ituationer s kall pers onen alltid välja
den s äkras te väg en.

Alkohol- och narkotika
Alkohol- och narkotika intag är förbjudet inom varvs området. Alkotes t g enomförs reg elbundet av all pers onal på varvet. Vid förs eels e
s täng s pers onen av från varvet.

Brandskyddsarbetete
Varvs område, dockor, kajer, byg g nader, brandpos ter och åters amling s plats er ﬁnns utmärkta på bifog ad karta. Brandfarlig vara får ej
förvaras närmare heta arbeten än 12 meter.
Brandvatten ans luts alltid till fartyg en vid indockning en. Vintertid dras torra brands lang ar och vid brand aktiveras des s a vid
brandpos ter på dockvallarna. Fartyg ets brandlinor ute på däck får ej trycks ättas vintertid pg a frys ris ken. För s amtlig a heta arbeten
ombord krävs s ärs kilt hetarbets tills tånd; brandvakt, s läckutrus tning , s tädning och fria utrymning s väg ar. Hetarbets tills tånd utfärdas
av s ärs kilt uts edd arbets ledare.

Elutrustning
All elutrus tning s kall användas med kuns kap och förs iktig het. Felanvänd och felaktig elutrus tning är farlig och kan des s utom ors aka
brand.

Ensamarbete
Ens amarbete ombord i fartyg och i dockor är förbjudet. Varvs pers onal eller bes ättning mås te alltid ﬁnnas i närheten med upps ikt av
arbets plats en och närmas te chef s kall alltid informeras .

Fallskyddsutrustning
Falls kydds s ele och lina s kall alltid användas där s kydds räcke s aknas och ej kan anordnas .
Första hjälpen, ög ondusch & livräddning sutr.
Förs ta hjälpen materiel och ög ondus ch ﬁnns på en rad s trateg is ka plats er på varvet s om i baracker och förrådet. Plats erna är märkta
med s kyltar. Livräddning s utrus tning , livboj, båts hake och s teg e s itter läng s varvets kajer och dockor.
Gasskärutrustning och g asﬂaskor
Gas s lang ar s kall alltid lyftas ur tanken/kopplas los s från tuber vid ras ter och efter varje arbets pas s . Gas ﬂas kor s kall s kyddas mot
onormal uppvärmning , s lag och s tötar. Utrus tning s kall alltid kontrolleras innan användning . Varvet använder s yrg as lukts att med en
s vavelförening ”Odorox” för att känna s yrg as läckag e.

Hjälm
Det är förbjudet att vis tas på varvs området utan hjälm. Projektledning har vit hjälm, arbets ledare blå hjälm, varvs arbetare g ul hjälm
och bes ökare röd hjälm.

Högtryckstvättning
Vid arbete på SRVAB används ofta hög trycks tvättar. I undantag s fall får s trålrör kortare än 750 mm användas och s ärs kilda åtg ärder
s kall då vidtag as för att undvika kontakt med vattens trålen. Vid tvättning med hög re än 200 bars tryck s kall s peciella s kydds kläder
användas s amt s äkerhets utbildning och körtills tånd krävs före användning av tvättar.

Kemikalier
Information om SRVAB:s kemikalier och råvaror ﬁnns tillg äng lig t via webbg räns s nitt och app. Vid kems kada ta med
varuinformations blad & förpackning en till s jukhus et.

Kranlyft
Det är förbjudet att g å under häng ande las t. Endas t g odkända lyftreds kap får användas vid lyft och krokar s kall alltid vara s täng da.
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Basic Safety (SWE)
Lyftledaren ans varar för koppling en av lyftet och s amband s kall upprättas med kranföraren.

Lyft utrustning
Lyft utrus tning s kall g enomg å dag lig tills yn, kontroll och underhåll, s kador och funktion kontrolleras . Skadad s tropp, värme
behandlade s chacklar, deformerade ring ar, kätting och krokar etc. s kall kas s eras . Varvets lyftutrus tning är klas s ad ner till -20 C.

Miljöhantering
Varvets miljöpolicy är att minimera uts läpp från varvet till miljön. Arbets områden s kall s tädas från olja, tras or, bläs ters and mm och
avfallet s amlas i miljös tation. Oljefat och hinkar får ej s tå lös t på marken utan mås te alltid s tå i invallade fats täll. Varje yrkes g rupp
ans varar för s tädning av s ina arbets plats er och framför och i s ina hallar och containers . Alla avfalls fraktioner s kall s orteras och det är
förbjudet att blanda olika typer av avfall med varandra.

Personlig skyddsutrustning
Varvet tillhandahåller en rad olika s kydd s ås om overall, ög ons kydd, hands kar, s kydds s kor, reg nkläder, vinterkläder, hjälm,
andning s s kydd, fris kluft, hörs els kydd, falls kydd, s kydds kläder, ﬂytväs t etc. Denna utrus tning s kall alltid användas av varvs arbetaren
när s å erfordras och s kall bytas vid behov. Andning s mas ker s kall tvättas och des inﬁceras efter användning . Vid s prutmålning s kall
helmas k användas och vid färg blandning /handmålning s kall halvmas k användas .

Riskbeteenden
Ris kbeteenden s ås om s larv, nonchalans och vårds lös het är fulls tändig t oacceptabla. De är kos ts amma och s kapar farlig a s ituationer.
Reg ler och ins truktioner s kall alltid följas .
Vid upprepad förs eels e s täng s pers onen av från varvet.

Sjöfartskydd ISPS
Varvet arbetar under ISPS s om är ett internationellt s äkerhets s ys tem och s yftet är att g e s jöfarten, hamnar och s amhället ett s kydd mot
internationell terroris m. Obehörig a s kall avvis as från varvet och mis s tänks amheter rapporteras till närmas te chef.

Ställningar
Minimikravet för arbets s tällning ar och landg ång ar är två plankbredder och tvåledig t räckverk över en meter. Rulls tällning ar s kall ha
lås ta hjul vid användandet och får ej förﬂyttas med folk på s tällning en, byg g höjden får uppg å till max tre g ång er bas bredden, annars
mås te s tällning en förankras i s krovet eller dockvallen.
Ställning ar får bara byg g as av g odkända s tällning s byg g are.

Tankar, syrebrist och kvävning till döds
Ris k för s yrebris t och kvävning förelig g er i utrymmen s om ej varit öppna och ventilerade och därför s kall alltid g as mätning och
tillträdes tills tånd utfärdas för s lutna utrymmen av res pektive arbets ledare. Varvet har g as mätning s utrus tning för s yrehalt och
explos iv atmos fär.
Gå ej in i utrymme där tillträdes tills tånd s aknas .
Traktor, skylif tar, kompressorer & bilar
Körtills tånd krävs för att få framföra SRVAB:s fordon och utfärdas av s äkerhets koordinatorn. Dag lig tills yn av oljor, broms väts kor,
vatten och tankning s amt funktions kontroll g enomförs på s amtlig a fordon vid användning . Stor förs iktig het s kall iakttag as vid
manövrering av s kyliftar och det är förbjudet att använda korg /bom till lyft av material etc, om korg en s kadas kan den los s na med
döds fall s om följd.

Utrymning
Alla utrymning s väg ar s kall hållas öppna och får ej användas för lag ring av material eller s opor. Vid behov dras nödbelys ning s
ljus s ling or ut för att markera väg till nödutg ång ar. Vid utrymning av fartyg , verks täder eller pers onalutrymmen s kall all pers onal
s amlas vid åters amling s punkterna för inräkning och kontroll. Centrallarm s aknas på varvet s å det är de lokala larmen i
pers onalbarackerna eller fartyg ets eg et brandlarm s om g äller vid utrymning .

Förrådet och in/utcheckning
ID-nummer & g rindpas s ering kvitteras ut på kontoret och därefter hämtas pers onlig s kydds utrus tning , bodplats mm ut via förrådet.
När du s lutar på varvet s kall du tömma ditt s kåp s amt tömma och s täda ur ditt rum. Verktyg , kläder, s äng kläder och s kydds utrus tning
s kall lämnas in vid förrådet. Nycklar och ID-brickor lämnas in på kontoret.
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