INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
dla pomieszczeń magazynowych
Na podstawie art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach
magazynowych, ustala się, co następuje:
I. Zabrania się:
1. Palenia tytoniu i używania ognia otwartego.
2. Wykonywania czynności mogących spowodować powstanie pożaru i jego rozprzestrzenienie.
3. Prowadzenia prac i magazynowania materiałów w sposób utrudniający ewakuację i akcję ratowniczo gaśniczą.
4. Garażowania pojazdów wewnątrz magazynu.
5. Składowania materiałów poza wyznaczonymi miejscami, w ilości przekraczającej normę składowania.
6. Zastawiania, blokowania wyjść i przejść ewakuacyjnych.
7. Utrudniania i zastawiania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego.
8. Ograniczania lub uniemożliwiania działania instalacji i urządzeń bezpieczeństwa pożarowego.
9. Składowania materiałów w uszkodzonych opakowaniach powodujących wycieki cieczy, wytwarzanie się pyłów lub
wydzielanie się gazów.
10. Stosowania urządzeń i instalacji elektrycznych niezgodnych z wymaganiami, uszkodzonych, prowizorycznie
podłączonych lub samowolnego, niewłaściwego ich naprawiania.
11. Składowania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
– urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 100oC,
– instalacji elektrycznych (przewodów) o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających, uziomów instalacji
piorunochronnej, czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej (siłowej)o napięciu powyżej
400 V.
12. Stosowania urządzeń elektrycznych i innych urządzeń grzewczych z otwartym ogniem.
13. Pozostawiania po zakończeniu pracy włączonych urządzeń elektrycznych i innych.
14. Przebywania osób postronnych poza miejscem do tego wyznaczonym.
15. Gromadzenia i przechowywania palnych odpadów i zanieczyszczeń.
16. Lokalizowania pomieszczeń biurowych i socjalnych w obrębie magazynu, nieoddzielonych ogrodzeniem
pożarowym o odpowiedniej odporności ogniowej.
II. W celu zachowania warunków bezpieczeństwa pożarowego należy przestrzegać:
1. Ustawiania regałów i półek z zachowaniem przejścia pomiędzy nimi oraz ścianami o szerokości nie mniejszej niż
60 cm.
2. Składowania partii materiałów oddzielonych przejściami i przejazdami.
3. Utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniu magazynowym.
4. Usuwania nadmiernych ilości palnych odpadów i zanieczyszczeń oraz kurzu i pyłu z pomieszczenia.
5. Stosowania na punktach świetlnych kloszy pyłoszczelnych.
6. Wyposażenia magazynu w odpowiednią ilość stosownego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, zgodnie
z przeznaczeniem i specyfiką magazynu.
7. Zachowania wszelkiej ostrożności podczas napraw i remontów w magazynie.
8. Usunięcia z pomieszczenia magazynowego wszystkich materiałów palnych w razie napraw i remontów
wymagających użycia ognia otwartego.
9. Dokładnego sprawdzenia pomieszczenia po zakończeniu pracy.
10. Wyłączania oświetlenia i innych odbiorników energii elektrycznej po zakończeniu pracy.
11. Przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i postępowania na
wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.
12. Przepisów przeciwpożarowych przez osoby postronne lub interesantów przebywających w magazynie.
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