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Securitatea pompierilor pe acoperisuri - Atentie la pasi!
Pompierii sunt cei mai expusi lucratori atunci cand intervin pe acoperisuri fragile. Activitatile efectuate de
acestia pe acoperisuri pot fi periculoase daca nu se aplica standarde ridicate de securitate in munca,
indiferent de durata acestor activitati. Se transporta pentru lucru la inaltime diverse utilaje, accesorii de
lucru cu apa si alte accesorii necesare interventiei care au greutati ce depasesc rezistenta acoperisului fara
o verificare anterioara a acestuia. De asemenea, cei care se ocupa de planificarea interventiei pentru
lucrarile la inaltime nu tin cont de verificarea propriu zisa si discloca forte umane amplasate in exterior pe
acoperis marind riscul de accidentare.
Orice cadere de pe un acoperis sau in interiorul acestuia cauzeaza in mod inevitabil cel putin o ranire grava
sau chiar decesul. Caderile au loc, de regula: de pe marginea acoperisurilor; prin deschideri sau goluri
ramase libere; prin materiale fragile sau luminatoare.
Prin material fragil intelegem un material care nu este suficient de rezistent pentru a suporta greutatea unei
persoane si a eventualei sarcini transportate de aceasta. Fragilitatea unui acoperis nu depinde in intregime
de materialul din care este construit. Este important sa se tina cont si de urmatorii factori: grosimea
materialului; distanta dintre suporti; profilul foilor de tabla sau a invelitorii; tipul, numarul, pozitia si calitatea
elementelor de fixare; constructia structurii de sustinere; varsta materialului.
Pentru a munci in conditii de securitate, lucratorii implicati in activitati desfasurate pe acoperisuri trebuie sa
dispuna de cunostinte, calificare si experienta corespunzatoare. Lucratorii trebuie instruiti pentru a
recunoaste riscurile, a intelege sistemele adecvate de lucru si a dobandi competenta si deprinderile cerute
de executarea respectivelor lucrari.
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