Sjekkliste for brukere av helikoptertjenester.

Før du, som kunde, begynner på en jobb som krever bruk av helikopter, er det vel anvendt
tid å bruk noen minutter på å sette seg inn i innholdet av denne sjekklisten. Skjemaet skal
fylles ut i samarbeid mellom flyger og kunde før oppdraget tar til. Forberedelse vil gjøre det
lettere å svare på flygerens spørsmål.
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Merknad

LASTEPLASS
Er lasteplassen tilfredsstillende for det planlagte arbeidet?
(Størrelse, støv, snøbrøyting, løse gjenstander m.m.)
UT‐ OG INNFLYGINGSSEKTOR
Er ut‐ og innflygings sektor tilfredsstillende? (Størrelse, sikre
overflygingssoner i tilfelle tap av last, hindringer, spenn, o.s.v.)
NÆRMILJØ
Er det hensyn å ta til nærmiljø? (Bebyggelse, husdyr på
beitemark, steinsprut, støv o.l)
ARBEIDSBESKRIVELSE
Er begge parter enige om hva som skal skje, hvordan oppdraget
blir utført, hva flygeren forventer av hjelp, osv?
SIKKERHETSBRIEFING/RELEVANT OPPLÆRING
Er de involverte personer gitt relevant sikkerhetsinstruksjon og
er fortrolig med sine arbeidsoppgaver?
SPESIELLE FAREMOMENTER
Foreligger det spesielle faremomenter ved dette oppdraget?
(Farlig last.) Er det da tatt grep for å rette på dette/forebygge
dette?
LASTE/LØFTEUTSTYR
Om kundens lasteutstyr benyttes er dette kontrollert og funnet i
orden? Har lasten riktig vekt og er den forberedt for stropping?
VERNEUTSTYR – KUNDE
Benyttes påbudt verneutstyr av kunden? (Hjelm, hørselsvern,
vernebriller, hansker)
RADIOKOMMUNIKASJON
Er radiokommunikasjon testet og funnet i orden? Vet alle
involverte hvordan man opererer en radio?
PARALLELLE AKTIVITETER
Foregår det parallelle aktiviteter som kan påvirke eller medføre
fare i forbindelse med planlagte arbeide? (F. eks. andre
anleggsmaskiner.) Er det tatt hensyn til eller iverksatt tiltak for å
eliminere farer?
TIDSPERSPEKTIV
Er det avsatt nok tid/ressurser til å gjennomføre oppdraget?
KUNDEVEILEDNING
Har partene studert FsF sin kundeveiledning? Har
helikopterselskapet levert kunden sin sikkerhetsbrosjyre og
eventuelt Transportvilkår?

Merknader:

______________________________________
Sted, dato, kundens signatur

_______________________________________
Sted, dato, flygers signatur
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