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1  Öryggiskröfur Isavia vegna heitrar vinnu (logavinna) 
Ábyrgðarmaður verks merkir við gátlistann eins og við á og staðfestir þar með að hann hefur kynnt sér og starfsmönnum sínum gildandi 

öryggisreglur Isavia vegna heitrar vinnu.  Áður en leyfi tekur gildi fer flugvallarþjónusta Isavia fer yfir gátlistann og gengur úr skugga um að 

öryggis búnaður sé til staðar og viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar.  

Atriði Já   Á ekki við Hver sér um 

Er slökkvibúnaður á staðnum, tvö  6kg tæki, 1stk. léttvatns og 1stk. dufttæki   Verktaki 

Er slökkvibúnaður á staðnum við þakvinnu, þrjú 6kg tæki, 1 stk. duft- og 2 stk. léttvatns tæki   Verktaki  

Er vatnsúðakerfi virkt   Isavia 

Er búið að yfirfara og þrífa vinnusvæði og bleyta eftir þörfum   Verktaki 

Er búið að fjarlægja brennanleg efni eða þau varin áður en vinna hefst   Verktaki 

Er búið að fjarlægja  hættuleg og/eða sprengifim efni   Isavia/ verktaki 

Eru viðeigandi persónuhlífar notaðar   Verktaki  

Er stöðug brunavakt skipulögð á meðan verki stendur og 60 mín eftir verklok   Verktaki 

Er brunavakt á meðan á verki stendur (líka á matar og kaffitíma)   Verktaki  

Er búið að fara yfir hvar næsta brunaslanga er staðsett   Verktaki 

Er búið að meta varmaleiðni og hylja byggingarhluta m.t.t íkveikjuhættu, þarf í framhaldinu að einangra 
eða verja byggingarhluta eða búnað 

  Verktaki 

Er slökkvibíll til staðar vegna vinnu nærri eldsneytislögnum/brunnum   Isavia 

Er búið að meta áhættu á íkveikju t.d. gróðureldi [íkveikju]    Verktaki 

Er búið að mæla súrefnisinnihald í lokuðu rými áður en vinna hefst    Verktaki 

Er búið að kanna hvort eldur eða neisti geti borist milli rýma t.d. um rifur og  sprungur í gólfi eða lofti 
vinnusvæðis  

  Verktaki 

Er búið að afmarka og eða skerma af vinnusvæði (s.s. keilur, borði, bráðabirgðaveggir)   Verktaki 

Þarf að aftengja reykskynjara og/eða vatnsúðakerfi   Isavia 

Er tryggt að hægt sé að hringja á 1 1 2 á meðan á vinnu stendur   Verktaki 

Er til áhættumat fyrir verkið (á alltaf að vera til staðar)?   Verktaki 

Ábyrgðaraðili verks skal tilkynna verklok til rekstrarstjórnstöðvar tops@kefairport.is / 425 6200   Verktaki 

Er búið að hreinsa vinnusvæði utandyra og fjarlægja FOD    

Verktaka ber að tilkynna atvik (slys,tjón,næstum atvik) á isavia.is/öryggistilkynningar 

mailto:tops@isavia.is
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Vaktstjóri flugvallarþjónustu Isavia                                                                                                        Ábyrgðaraðili verks 


