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Crossland Tankers Ltd manufacture refurbish and repair road tankers for the chemical, bitumen, waste, milk & food industries.  The 

manufacturing process of such tankers consists of an array of hot works (including but not limited welding, cutting, grinding etc.) all of 

which create a source of heat / ignition.  Combined with sources of fuel and oxygen generates a fire risk in the workplace.  

At Crossland, fire safety is detrimental to our organisation and our continuing trading.  It is therefore the policy of Crossland to pro-

actively manage fire safety and to eliminate, fires, fire-related deaths and injuries, unwanted fire signals etc, through the effective and 

efficient enforcement of all fire safety legislation. 

 

Crossland Tankers Ltd endeavour to fulfil its duties under The Regulatory Reform (Fire Safety) Order and The Fire Safety Regulations 

(Northern Ireland) by completing the following: 

▪ Appointing more than one competent person to assist in the implementation of preventive and protective fire safety measures 

within the organisation. 

▪ Carrying out workplace risk assessments periodically for the purpose of identifying general fire precautions required to comply 

with the requirements and prohibitions imposed under legislation, eliminating or reducing risks from dangerous substances, 

workplace risk assessments, implementing additional emergency measures in respect of dangerous substances if deemed 

necessary and reviewing all workplace risk assessments to keep them up-to-date in light of organisational or statutory changes. 

▪ Applying principles of prevention by completing periodic fire drills at regular intervals to aid fire wardens, workers and other 

interested parties in preparation for the event of a fire.  Outcomes from all fire drills will be documented, investigated and 

discussed by management to ensure suitable corrective actions are implemented.  

▪ Ensuring effective fire safety arrangements are in place - effective planning, organisation, control, monitoring and review of the 

preventive and protective measures. 

▪ Ensuring all fire-fighting and fire detection equipment is provided, suitable, in efficient working order, in good repair and 

periodically maintained as per manufacturers recommendations. 

▪ Providing safe and suitable emergency routes and exits in the event of fire, ensuring they are always clearly identified and kept 

clear.  

▪ Providing procedures for serious and imminent danger and for danger areas and ensuring communication with all workers and 

interested parties. 

▪ Providing relevant adequate information, instruction and training to all workers when they are first employed and on being 

exposed to new or increased risks. 

▪ The Company documents and maintains records in relation to Fire Safety, examples of such records are; 

- Fire evacuation procedures 

- Detailed records of all fire training 

- A record of all fire drills (at least one per year) listing all attendees, evacuation times and any comments 

- Records of weekly checks and/or tests of fire alarms, fire exits, fire extinguishers and fire routes 

- Record of annual inspection and test of all firefighting equipment  

- Records of periodic tests of emergency lighting (where fitted) 

- Records of all scheduled and unscheduled maintenance of fire detection and alarm systems  

- Records of inspection, risk assessment and maintenance of workplace and electrical equipment, storage of 

 hazardous substances and other hazards identified with fire safety 

▪ Ensuring that all workers and interested parties are aware of their legal obligation to take reasonable care for the health and 

safety of themselves and of other persons who may be affected by their acts or omissions and ensure they cooperate to enable all 

statutory duties to be complied with. 

▪ Annually reviewing the Fire Safety Policy Statement or revise if necessary, considering legislative or organisational changes to 

ensure company objectives and targets are being achieved.  Communicate the revised Fire Safety at Work Policy Statement to all 

workers and make available to all interested parties upon request. 

Workers have a general duty to take reasonable care for themselves and others, to cooperate with fire safety measures implemented 

by their employer, and to inform their employer and colleagues of any situation they become aware of which presents a serious and 

immediate risk, or which represents a shortcoming in the employer’s fire safety measures. 

 

Signed:   ____________________________________  Date: 30/04/2022                 

     Sean McKeown     Review Date: April 2023 
               (Managing Director)       
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Crossland Tankers Ltd zajmuje się budowa, regeneracją i naprawą cystern drogowych dla przemysłu chemicznego, bitumicznego, odpadów, 

przemysłu mleczarskiego i spożywczego. Proces produkcyjny takich cystern składa się z szeregu prac gorących (w tym między innymi 

spawania, cięcia, szlifowania itp.), z których wszystkie tworzą źródło ciepła/zapłonu. W połączeniu ze źródłami paliwa i tlenu generuje ryzyko 

pożaru w miejscu pracy. 

W Crossland bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest szkodliwe dla naszej organizacji i naszej ciągłości handlu. Dlatego polityką Crossland jest 

proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym i eliminowanie pożarów, zgonów i obrażeń związanych z pożarem, 

niechcianych sygnałów pożarowych itp., poprzez skuteczne i skuteczne egzekwowanie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

Crossland Tankers Ltd stara się wypełniać swoje obowiązki wynikające z nakazu reformy regulacyjnej (bezpieczeństwa przeciwpożarowego) i 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Irlandia Północna), wypełniając następujące: 

▪ Wyznaczenie więcej niż jednej kompetentnej osoby do pomocy w realizacji prewencyjnych i ochronnych środków bezpieczeństwa 

pożarowego w organizacji. 

▪ Okresowe przeprowadzanie ocen ryzyka w miejscu pracy w celu określenia ogólnych środków ostrożności przeciwpożarowych 

wymaganych do spełnienia wymagań i zakazów nałożonych przez prawo, eliminowania lub zmniejszania ryzyka stwarzanego przez 

substancje niebezpieczne, oceny ryzyka w miejscu pracy, wdrażania dodatkowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do substancji 

niebezpiecznych, jeśli zostanie to uznane niezbędne i przegląd wszystkich ocen ryzyka w miejscu pracy, aby były aktualne w świetle 

zmian organizacyjnych lub ustawowych. 

▪ Stosowanie zasad zapobiegania poprzez wykonywanie regularnych ćwiczeń przeciwpożarowych w regularnych odstępach czasu, aby 

pomóc strażakom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom w przygotowaniu na wypadek pożaru. Wyniki wszystkich ćwiczeń 

przeciwpożarowych zostaną udokumentowane, zbadane i omówione przez kierownictwo, aby zapewnić wdrożenie odpowiednich działań 

naprawczych.  

▪ Zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - skuteczne planowanie, organizacja, kontrola, 

monitorowanie i przegląd środków zapobiegawczych i ochronnych. 

▪ Zapewnienie, że wszystkie urządzenia do gaszenia i wykrywania pożarów są dostarczane, odpowiednie, sprawne, w dobrym stanie 

technicznym i okresowo konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

▪ Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich dróg i wyjść awaryjnych na wypadek pożaru, zapewniając, że są one zawsze wyraźnie 

oznaczone i utrzymywane w czystości.  

▪ Zapewnienie procedur dotyczących poważnego i bezpośredniego zagrożenia oraz dla stref niebezpiecznych oraz zapewnienie 

komunikacji ze wszystkimi pracownikami i zainteresowanymi stronami. 

▪ Zapewnienie odpowiednich informacji, instrukcji i szkoleń wszystkim pracownikom w momencie ich pierwszego zatrudnienia oraz w 

przypadku narażenia na nowe lub zwiększone ryzyko. 

▪ Firma dokumentuje i prowadzi zapisy w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego, przykłady takich zapisów to; 

- Procedury ewakuacji pożarowej 

- Szczegółowe zapisy wszystkich szkoleń przeciwpożarowych 

- Zapis wszystkich ćwiczeń przeciwpożarowych (przynajmniej raz w roku) z wykazem wszystkich uczestników, godzinami ewakuacji i 

ewentualnymi komentarzami 

- Zapisy z cotygodniowych kontroli i/lub testów alarmów przeciwpożarowych, wyjść przeciwpożarowych, gaśnic i dróg 

przeciwpożarowych 

- Zapis rocznych przeglądów i testów całego sprzętu przeciwpożarowego 

- Zapisy z okresowych testów oświetlenia awaryjnego (jeśli jest na wyposażeniu) 

- Ewidencja wszystkich planowych i nieplanowanych konserwacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru 

- Zapisy inspekcji, oceny ryzyka i konserwacji stanowisk pracy i urządzeń elektrycznych, przechowywania substancji 

niebezpiecznych i innych zagrożeń identyfikowanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym 

▪ Zapewnienie, że wszyscy pracownicy i zainteresowane strony są świadome swojego prawnego obowiązku dbania o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych osób, na które mogą mieć wpływ ich działania lub zaniechania, oraz zapewnienie, że współpracują , aby 

umożliwić spełnienie wszystkich ustawowych obowiązków. 

▪ Coroczny przegląd Deklaracji Polityki Bezpieczeństwa Pożarowego lub w razie potrzeby jego korekta, z uwzględnieniem zmian 

legislacyjnych lub organizacyjnych w celu zapewnienia realizacji celów i zadań firmy. Przekazać zmienione oświadczenie dotyczące 

zasad bezpieczeństwa pożarowego w miejscu pracy wszystkim pracownikom i udostępnić je wszystkim zainteresowanym stronom na 

żądanie. 

Pracownicy mają ogólny obowiązek dbać o siebie i innych, współpracować ze środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego wdrożonymi 

przez ich pracodawcę oraz informować pracodawcę i współpracowników o każdej sytuacji, o której dowiadują się, a która stanowi  poważne i 

bezpośrednie zagrożenie lub która stanowi brak zabezpieczeń przeciwpożarowych pracodawcy. 

 

Podpisano przez: ____________________________________  Data: 30/04/2022                 

                    Sean McKeown     Data Rewizji: Kwiecień 2023 
                               (Dyrektor Zarządzający)       


