Här hittar du tidigare EBR-meddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

SHARE TO

EBR-rapporter beställer du i webbshopen.
Du som har EBR Abonnemang har sedan tidigare fått rapportern "ESA Instruerad person"
på svenska distribuerade med posten. Den engelska versionen skickas inte ut på
abonnemanget.
Den svenska versionen finns också tillgänglig för dig som har licens på EBR i elektroniskt
format, EBR-e.

ESA Instructed person - Nonelectrical work
ESA Instructed person is an excerpt of ESA
Principles and ESA Work. The publication
contains instructions for non-electrically
skilled persons who are working in
operation rooms, in the vicinity of or next
to an electrical installation, carrying out
non-electrical work activities either
independently or under the guidance of an
electrically skilled elsäkerhetsledare[3].
The aim of the document is to clarify
access rules so that everyone can work
safely in environments where there is the
possibility of an electrical hazard.
The target group for this electrical safety
instruction (ESA) is persons doing some
kind of non-electrical work in or near an
electrical installation. Examples include
construction, earthworks, excavating close
to cables, grass mowing, cleaning, painting,
etc.
In ESA Instructed person, the role
elsäkerhetsledare[3] for non-electrical
work activities entitles the holder to lead
electrical safety activities where there is an
electrical safety hazard.
In all matters of interpretation, the
equivalent Swedish publication will prevail.
Beställ

ESA Instruerad person - Icke
elektriskt arbete
ESA Instruerad person är ett utdrag ur ESA
Grund och ESA Arbete. Publikationen
fungerar som en anvisning för icke
elektriskt fackkunniga personer vid
verksamhet i driftrum, i närheten av eller
invid en elektrisk anläggning och som
självständigt utför icke elektriskt arbete
eller deltar under ledning av elfackkunnig
elsäkerhetsledare.
Syftet med dokumentet är att tydliggöra
regler för tillträde, så att alla ska kunna
arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det
kan finnas en elektrisk riskkälla.
Målgruppen för denna elsäkerhetsanvisning
är personer som ska utföra någon form av
icke elektriskt arbete i eller invid en
elektrisk anläggning. Arbetet kan vara
byggnadsarbete, markarbete, schakt invid
kabel, gräsklippning, rengöring, målning
och så vidare.
Beställ

Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?
- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.

- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

Läs mer...

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges
tillåtelse.

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande
EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

