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1 Организационни мерки 

 Свеждане до минимум на източниците на пожар  

 Всички запалими течности  (напр. на производствени машини и др.) трябва да бъдат отстранени и 
съхранявани в отделни, защитени складови помещения, предвидени за тази цел; 
 

 Всички действащи мерки за защита от пожар (забрана за тютюнопушене, огневи работи и т.н.) трябва 
да бъдат спазвани. 

 Защита срещу палежи, взлом / кражба и вандализъм 

 Външното съхранение на запалими материали - особено в близост до сгради - трябва да се избягва 
(риск от палеж). Да се спазва минимално разстояние от 10 метра до сградите  или до границите на 
собствеността; 
 

  Видеосистемите трябва да бъдат пренасочени при необходимост и да бъдат видими от дома / друго 
място. 
 

 Гарантиране функционалността на противопожарните средства 

 Ако е настроена локална аларма, пренасочването на алармата трябва да бъде адаптирано към новите 
условия (външно местоположение / директно към пожарната и др.; 
 

 Всички устройства за безопасност и защита (като автоматична пожарогасителна система, 
пожароизвестителна система, алармена система и т.н.) трябва да останат напълно функциониращи. 

 Предпазни мерки за безопасност на сгради и технически инсталации 

 Изключете електрическото оборудване от електрическата мрежа (освен ако не е необходимо за 
защита на сградата). Също така изключете малки устройства от системата за захранване; 
 

 Изключете захранващите съоръжения / захранващите уреди (газ, сгъстен въздух, вода, пара), които 
не са необходими, докато компанията не работи; 

 

 Необходимата поддръжка трябва да продължи да се извършва (електрически инсталации, 
технически пожарозащитни инсталации, мълниезащитни системи и т.н.), доколкото това е 
съвместимо с разпоредбите за защита на служителите и мерките срещу разпространението на корона 
вируса. 

 Други организационни мерки 

 Седмични обходи на помещенията и сградите (с акцент върху пожарозащита / източници на 
запалване / функционалност на оборудването / системата и т.н.); 
 

 Месечна проверка на покривите и откритите площи с акцент върху повреди (буря, градушка, силен 
дъжд, налягане от сняг и др.) 
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2  Мерки за защита от природни бедствия 

 Наводнение 

 В случай на площадки в зона с риск от наводнение, трябва да се гарантира, че подходящите мерки 
за защита и планове за аварийни ситуации могат да продължат да бъдат ефективни (предварително 
алармиране, разполагане на персонал за инсталиране, напр. Система от гредоред и мобилни 
елементи и т.н.); 

 По възможност наличните стоки на склад да се съхраняват по-високо в периода на неактивноста на 
предприятието (превантивна защита на активите). 

 Сняг, лед и вода в чешмите 

 Изготвяне на авариен план за ръчно почистване на снежните маси (напр. в случаите на работещи 
мощности не се очаква натрупване на сняг в компаниите поради остатъчната топлина.  Но при 
спиране на дейността  и изключване на мощностите, ситуацията трябва да бъде преоценена и да се 
вземат предпазни мерки); 

 Предпазване на водопроводната и противопожарна инсталация от замръзване; 
 

 Ако всички лица напуснат сградата за повече от 72 часа, всички водопроводи трябва да бъдат 
изключени. 

 Буря / градушка / силен дъжд 

 След тежки буря, градушка или силен дъжд  трябва да се извършат отделни обиколки из целия обект, 
за да се открият щети и своевременно  да се предприемат действия за намаляване ограничаване и 
намаляването им . 

 

Отклонения (напр. Изключване на предпазно оборудване) могат да се правят само след съгласуване със  
застрахователя!
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