Securitas brandvakt

Med Securitas certifierade brandvakter uppfyller du försäkringsföretagens krav
för att tillfälligt förstärka brandskyddet vid ökad brandrisk, exempelvis vid heta
arbeten, eller vid reducerat ordinarie brandskydd. Vi har behörighet att utbilda
och certifiera för heta arbeten och kan lätt komplettera din säkerhetslösning med
anläggningsskötare för automatiska brandlarm.
Brandvakt vid heta arbeten
Försäkringsföretagen ställer krav på att en certifierad brandvakt ska finnas närvarande vid
alla heta arbeten såsom vid svetsning, skärning och lödning. Syftet med brandvakten är
att förebygga och förhindra olyckor vid heta
arbeten eftersom dessa innebär uppvärmning
och gnistbildning som riskerar att orsaka bränder. Securitas brandvakter kan anlitas för såväl
tillfälliga arbeten som vid uppdrag av mer
bestående eller återkommande karaktär; som
komplement till en befintlig säkerhetslösning
eller som en fristående lösning.
Så här fungerar Securitas brandvakter:
• säkerställer att en riskanalys utförs
för arbetet;
• kontrollerar tillstånd och utrustning;
• förebygger och förhindrar bränder och
olyckor under arbetet samt under efterbevakningstiden.
Brandvakt vid skärpt brandberedskap
Securitas brandvakter kan också anlitas för
att tillfälligt förstärka brandskyddet vid exem-
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pelvis om- och nybyggnationer, i samband
med publika evenemang där omfattningen
överstiger tillståndet för det ordinarie brandskyddet eller vid andra tillfällen där ett behov
av förstärkt skydd behövs på grund av ökad
brandrisk eller vid reducerat ordinarie tekniskt
brandskydd såsom vid frånkoppling eller fel
på brandlarmet.
Vi utbildar och certifierar för heta arbeten
Vi på Securitas är behöriga att utbilda och certifiera personer som ska utföra heta arbeten,
fungera som brandvakter eller personer som
är tillståndsgivare av heta arbeten. Med oss
som leverantör kan du lätt komplettera ditt
brandskydd med våra anläggningsskötare för
automatiska brandlarm eller varför inte boka
in en utrymningsövning ledd av oss.
Relaterade lagar och regler att känna till
• Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778.
• Säkerhetsregler för Heta Arbeten SBF
HA-001.

