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  :לכבוד
   שרותי כבאותמפקדי

  ראשי מדורי מניעת דליקות
  ס מרחביי�''קציני חומ

  
  ,.נ.ג.א
  

   עדכו!� ציוד מיגו! אישי לצוות חירו� מפעלי � מחזיקי חומרי� דליקי� מפעלי�: הנדו!
  2.08.2001 מתארי* 2001%2021. כב%מכתבי חומס

  
  

 הערו* לטפל בתקריות ,י	 המחזיקי	 חומרי	 מסוכני	 נדרשי	 להחזיק צוות חירו	 מפעלימפעל .1

 .לפחות שני אנשי	 ימנהצוות החירו	 . העלולות להתרחש בתחומי המפעל, חומרי	 מסוכני	

המשתייכי	 לאחת מקבוצות הסיכו� , מסמ* זה מתייחס למפעלי	 המחזיקי	 חומרי	 מסוכני	 .2

 :הבאות

 .ג" ק1 בכמות העולה על –י	 נפיצי	  חומר– 1קבוצה   .א

 .ג" ק250 בכמות העולה על – גזי	 דליקי	 – 2.1תת קבוצה   .ב

 .ג" ק500 בכמות העולה על – חומר מתלקח נוזל – 3קבוצה   .ג

 .ג" ק500 בכמות העולה על – חומר מתלקח מוצק – 4קבוצה   .ד

 .ג" ק100 בכמות העולה על – פראוקסידי	 אורגניי	 – 5.2תת קבוצה   .ה

להתערבות ראשונית עוד  החירו	 המפעלי צוות נדרש ל" אירוע במעורבות החומרי	 הנהתרחשב .3

אשר יאפשר לה	 , על אנשי הצוות להיות מצוידי	 בציוד מג� אישיולכ� , בטר	 הגעת כוחות הכיבוי

 . ולתת מענה ראשוני לפחות לאירועלתפעל את אמצעי הכיבוי שבמפעל

או בשלב הכנת תיק שטח  כי המפעל /יש לדרוש במהל* ביקורת מניעת דליקות ו, לאור האמור לעיל .4

המפעל יציג אישור . חומרי	 הדליקי	יציג אמצעי מיגו� אישי להתערבות בעת אירוע שריפה של ה

 .מיצר� החליפה להתאמה לאירוע שריפה מסוג זה

 או  NFPA 1971העוני	 לדרישות תק� , קסדה+ ציוד המיגו� הנדרש לצור* זה הינו חליפת תקיפה  .5

EN469 . 

 .במסגרת ביקורת מניעת הדליקות השנתיתל "יש לאכו. ולוודא הימצאותו של הציוד הנ .6

 .י�מכתבי שבסימוכ מבוטל זה ע	 פרסו	 מכתב .7
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