Sikkerhedskontrol for salgssted med fyrværkeri i det fri
Bør udfyldes hver dag før salgsstedet åbnes!
Salgsstedets navn:
Daglig ansvarlig leder:

Salgsstedet i telt:
Der ikke for meget fyrværkeri på salgsstedet max. 50 kg NEM
Flugtvejene er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Der er opsat skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild.
Personalet er instrueret i ordensreglerne og om forholdsregler ved brand.
Salgsstedet er ikke placeret i flugtvej eller adgangsvej. (skal ellers flyttes)
Alt personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på
salgsstedet.
Der er brandslukningsmateriel på et synligt sted nær salgsstedet og det er markeret
med skilte.
Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriellet.
Udstillingen består kun af attrapper/dumm.
Der er kun 50 kg NEM opbevaret på salgsstedet.
Bordbomber og lignende er placeret 5 meter fra salgsstedet med nytårsfyrværkeri.
Der er ikke parkering o. lign. inden for 10 meter fra teltet.
Der er 1 meter mellem fyrværkeriet og el apparater (kasseapparat/dankortterminal).
Der er 2 meter mellem fyrværkeriet og varmekilder (el-ovne m.m.).

Oplag i container:
Der ikke for meget fyrværkeri på lageret i containeren. (max. ________ kg NEM)
Der er kun én åben kasse af hver type fyrværkeri og er resten af fyrværkeriet i lukkede
kasser.
Brandslukningsmateriel er placeret i/nær containeren og den er markeret med skilte.
Fyrværkeriet er stablet i overensstemmelse med reglerne. (Max. 2 meters højde)
Der er opsat skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild ved containerne.
Der er rent og ryddeligt i og ved containerne. Ingen oplag af pap og papir!
Flugtvejene fra containerne pladsen er frie og ryddelige i hele deres bredde.
Der er opsat skilt med ”FARLIGT FYRVÆRKERI” udvendigt på hegnet.
Brandslangen er på plads og fastgjort synligt udvendigt på hegnet fri af evt. sne.
Der er ikke parkering o. lign. inden for 10 meter fra containernes bagkant og sider.
Der er ikke oplag, parkering o. lign. inden for 40 meter fra containerne låger.
Hegnet omkring containerne er på plads og intakt.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.
Dato for
kontrollen

Navn på ansvarlig for kontrollen af Underskrift fra ansvarlig for kontrollen
sikkerheden på salget før åbning
af sikkerheden på salget før åbning

