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1.Scop şi domeniul de aplicare
Prezenta instructiune de lucru este intocmita de catre Compartimentul–tehnic cu scopul de a mentine
in conditii de siguranta echipamentele cu risc de explozie
Prezenta instructiune de lucru are rolul de a stabili activităţile si responsabilităţile pentru realizarea
unei evaluări sistematice a infrastructurii astfel incat sa nu nu existe echipamente cu risc de explozie
care nu ar fi fost luate in considerare si a lua masurile adecvate pentru diminuarea riscurilor asociate.
2. Definiţii şi prescurtări
MG = Manager
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii
RA = Responsabil de activitate
RSTVI - responsabil cu supravegherea tehnica si verificarea instalatia sub incidenta ISCIR

3. Riscuri asociate procesului
Riscul de a nu mentine in conditii de siguranta echipamentele care prezinta risc de explozie.

4. Domeniu de aplicare
Departament medical, departament bloc alimentar, compartiment ethnic

5. Documente de referinta
LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
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6. Descriere instructiune de lucru
6.1. Generalitati privind UTILIZAREA , MANIPULAREA DEPOZITAREA ECHIPAMENTE CU RISC
DE EXPLOZIE
Detinatorul de instalatii/echipamente are urmatoarele obligatii conform cerintelor legale:
Se asigura că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea
 reviziilor, reparaţiilor, întreţinerii de către persoane autorizate, conform documentaţiilor şi
prescripţiilor tehnice;
se asigura de existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea


în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie
luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în
care aceasta/acesta este înglobată/înglobat

 să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;

6.2 Utilizarea echipamentelor cu risc de explozie : cazane




Utilizarea in conditii de siguranta a aparatelor se face in conformitate cu instructiunile de instalare,
montare , utilizaree si intrteinere elaborate de producator si livrate impreuna cu aparatele
Personalul de exploatare este instruit de catre firmele autorizate conform prevederilor presciptiilor
tehnice pentru verificari tehnice in utilizare.
Operatorul RSVTI –verifca functionarea dispozitivelor de siguranta la un interval de 3 luni si
mentioneaza acets lucru in registrul de supraveghere.
Lucrarile de intretinere programate sunt destinate corectatii functionarii unor componente

 individuale ale sistemului de ardere si automatizare si sunt realizate de firme autorizate care va
emite o declaratei


Lucrarile de intretinere se executa in conformitate cu manualele de intretinere / porceduri/
instructiuni elaborate de catre producatorii componentelor incluse in sistem.
Anumite lucari de intretinere ( intretinere curenta, inclocuirea consumabile, schimbare piese de



uzura, refacerea unor conexiuni slabite, precum si alte lucrari similar la elementele sistemelor pot fi
effectuate , pe baza documentatiei tehnice privind sistemul , de catre perosonalul instruit al
detinatorului.
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Exploatarea se face de personal de deservire al echipamentului tehnologic , zilnic, la intervalele
stabilite prin documentatua tehnica si instructiunie de exploatare .
Operatiile efectuate si rezultatele acestora se vor consemna in registrul de supraveghere a
functionarii centralei termice;

6.3. Precautii privind manipularea in conditii de securitate a tuburilor de oxigen



Manipularea gazelor sub presiune trebuie sa se faca numai de catre persoanele care au
experienta si sunt instruite in mod adecvat
Se vor utiliza numai echipamentele specificate ca fiind adecvate pentru acest produs, la
temperatura si presiune prescrisa

 Pastrati echipamentul curat de uleiuri si grasimi
 Ventilul se va deschide incet pentru a evita socul de presiune.
 A se utiliza numai lubrifianti si etansari aprobate pentru oxigen


Utilizati numai echipament curatat in vederea manipularii oxigenului si cu valori nominale pentru
presiune

 A se studia instructiunile de manipulare de la furnizor.
 Protejati containerele impotriva deteriorarii fizice; nu le tarati, rostogoliti, glisati sau scapati pe jos


Nu inlaturati si nu jupuiti etichetele furnizate de catre furnizor pentru identificarea continutului
containerului

 Respectati toate reglementarile si cerintele locale privind depozitarea containerelor
 Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.


Nu utilizati niciodata flacara directa sau dispozitive electrice de incalzire pentru a creste presiunea
in container.
Lasati capacele de protectie a valvei in pozitie pana cand containerul este fixat de un perete sau



un banc, sau este plasat pe un rastel pentru containere, si este gata pentru utilizare. valvele
deteriorate trebuie sa fie imediat raportate furnizorului Inchideti valva containerului dupa fiecare
utilizare si atunci cand acesta este gol, chiar daca este conectat, in continuare, la echipament

 A se depozita în conformitate cu reglementările locale/regionale/naţionale/internaţionale
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Nu incercati niciodata sa reparati sau sa modificati valvele containerului sau dispozitivele de
evacuare de siguranta.
Puneti la loc capacele sau dopurile pentru orificiile valvelor si capacele containerului, acolo unde
sunt furnizate, imediat dupa deconectarea containerului de la echipament

 Mentineti orificiile valvelor containerului in stare curata, fara contaminanti, in special ulei si apa


Daca utilizatorul intampina vreo dificultate in operarea valvei containerului, intrerupeti utilizarea si
contactati furnizorul.

 Nu incercati niciodata sa transferati gazele dintr-un container in altul

6.4 Gestionarea substantelor cu risc de explozie in cazurile exceptionale
 Cazurile exceptionale sunt definte de situatiile de incendiu , cutremur sau dezastru natural


Substantele explozive asa cum sunt definite in unitatea sanitara sanatoriala se refera la:


Utilizarea tuburilor de oxigen

Ca prima masura de reducere a riscurilor prin utilizarea tuburilor de oxigen acestea vor fi inlocuite
 cu concentratoare de oxigen reducand substantil riscurile de gestionare incorecta in caz de situatii
exceptionale


Conditiile de manipulare au fost prezentate mai sus insa pentru situatii exceptionale nu au fost
definite anumite actiuni in cazul aparitiei unui incendi: .

 Trebuie sa ne asiguram ca locul in care ne aflam este in siguranta
 Trebuie sa vedem de unde vine focul si sa evitam zona , parasind pe traseul cel mai sigur


Nu incercam sa –l stingem focul in situatiile in care exista scurgeri de gaz intrucat acesta va
provoca o aprindere mai puternica a focarului

 Lichidele , combustibili , grasimile nu se sting niciodata cu apa


In urma voastra , pe cat posibil inchideti ferestrele si usile pentru a impiedica propagarea
incendiului;

 Renuntati la a va intoarceti pentru a prelua obictele personale;
 Sunam la 112
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7. Responsabilitati
Coordonatorul compartimentului tehnic asigura verificarea modului de utilizare, manipulare si
depozitare a echipamentelor si recipientelor cu risc de explozie

8. Valorificare instructiune de lucru
Indicatori de eficienta si eficacitate
Nr crt

1

Denumire instructiune Indicatori de eficienta

Indicatori de eficacitate

Numar de neconformitati la auditul

Modul ales pentru

intern sa fie zero in ceea ce priveste

gestionarea

siguranta echipamentelor

echipamnetelor cu risc

Gestionarea

de explozie este unul

echipamentelor cu risc

eficace daca in urma

de explozie

auditului intern nu au
existat neconformitati ale
procesului in raportul de
audit intern.

9. FORMULARE
Nr.crt

Denumire formular

Cod formular

3

Raport anual de analiza privind validarea instructiunii de lucru de
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catre BMCSM pentru implementarea IL –

