GODT FORANKRET
– RIKTIG FOKUS

SAFEX 60 pluss®
EIVA-SAFEX har utviklet Norges beste
fortøyningssystem. SAFEX 60 pluss® frigjør
tid for drift og gir mer fokus på produksjon.
Totalløsningen SAFEX 60 pluss® setter en
ny standard med innovative og nyutviklede
tilleggsprodukter.

Våre produkter er optimalisert for lengst
mulig levetid. Nominell levetid for systemet
SAFEX 60 pluss® er 20 år. Klima, miljø, laster,
fremmedelementer og andre forhold kan
redusere levetiden, men vil avdekkes gjennom
et etablert kontrollregime.

SAFEX 60 pluss® montert som samlet løsning
gir langt bedre driftssikkerhet og lettere
inspeksjonsregime, ut hele perioden for
anleggssertifikatet på 60 måneder (5 år).

SAFEX 60 pluss® forutsetter ettersyn
i samsvar med vår brukerhåndbok og
selskapets egne rutiner, samt NS 9415 og
NYTEK-forskriften.

EIVA-SAFEX har bransjens strengeste
kontrollregime ved innkjøp med tester i
strekkbenk og spektrometer.

Vårt sikkerhetskurs for oppdrettsnæringen vil
bidra ytterligere til økt trygghet og frigjøre tid
til drift og daglig produksjon.

TRIVSEL FOR FISK OG MENNESKER GIR BEST RESULTAT!
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SJA

Sikker Jobb Analyse
For operasjoner innenfor
oppdrettsnæringen

• Trivsel for fisk og mennesker gir best
resultat!
• Ta ansvar og bidra til best mulig
sikkerhetskultur!
• Ha hele tiden FOKUS på dine arbeidsoppgaver!
• Ved bruk av kran, FOKUS på kranarm!
• Største risiko er å beregne WLL!
• Er alle komponentene du løfter med
sertifisert?
• Uhell skjer ikke, de forårsakes!
• Holdning er alt!
• Påtal avvik på en hyggelig måte!

www.eiva-safex.no • Telefon 04404
Ha en god og sikker dag!

OPERASJON ...............................................……...........………..
Dato...............................................................……...........………..
Operatør/navn/signatur:…….......................................……..…..

n Personlig Sikker Jobb Analyse:
• Har du lest oppdatert prosedyre?

________

• Er du fysisk og mental klar for operasjonen?

________

• Hvem skal bistå deg i operasjonen/rett bemanning?

________

• Er alle varslet om operasjonen?

________

• Hvor tungt skal du løfte?

________

• Er løfteredskaper sertifisert og i orden?

________

• Har du riktig WLL til hva du skal løfte?

________

• Er kran/løfteinnretning i samsvar med WLL?

________

• Har du sjekket at diameter på sjakkel (dia. 10 mm
pr tonn) er stor nok ved bruk av syntetfiber?
• Akseptabel vind, strøm og bølgehøyde?

________
________

• Er området avsperret slik at personer ikke
kommer inn i farlig område?

________

• Mulighet for fall fra ditt arbeidsområde?

________

• Er båter godt fortøyd?

________

• Har du plan for varsling/evakuering av skadde?

________

• Har du nødvendig verneutstyr?

________

• Sjekk klemfare og glatt underlag?

________

• Godt nok arbeidslys?

________

Signatur leder:……........................................................………..

SJA - Sikker Jobb Anlyse
Egen blokk utarbeidet for og av bransjen
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EIVA-SAFEX har utviklet Norges beste
fortøyningssystem/forankringsprogram. Totalløsningen
SAFEX 60 pluss® setter en ny standard med innovative
og nyutviklede tilleggsprodukter. Montert som samlet
løsning gir vi driftssikkerthet ut hele perioden for
anleggssertifikatet på 60 måneder/5år.
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Kontakt oss og vi kommer og presenterer SAFEX 60 pluss®
slik at dere kan fokusere mer på drift i fremtiden.
www.eiva-safex.no/havbruk
havbruk@eiva-safex.no

Trondheim
Telefon 73 99 42 00

Harstad
Telefon 77 00 06 90

www.eiva-safex.no -

Tromsø
Telefon 77 75 28 60

04404

