
SAFETY MOMENT
Permit to Work

МИНУТКА ПО ТБ
Золотые правила по охране 

здоровья и труда компании «НКОК 
Н.В.»

Денсаулық пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелер —
ДЕҚҚОҚ аясында қадағалайтын саясат пен процедуралардан

алынған негізгі жиынтықты элементтер. 
Барлық жағдайда жұмысқа қатысты саясат талаптары, 

процедура, нұсқаунама немесе техникалық шарт (денсаулық
пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелердің әрқайсысына

бөлек тізімделген) орындалуы тиіс. 
8. ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН РҰҚСАТ ҚАҒАЗЫ

 Жұмысқа Рұқсат беру қағазы, НКОК мекемесінің Алтын
ережелерінің бірі болып табылады.
 Жұмысқа рұқсат және қауіп-қатерді бағалау қағаздарын, 
жұмысты орындаушы ТҚ бөлімімен бірлесе отырып дайындау 
қажет.
 Жұмысқа рұқсат беру жүйесі жұмыстарға қатысты (ЖРҚ) 
қауіпсіз жұмыс істеу жүйелерін енгізуге мүмкіндік беретін аса
қажетті құрал, оның орындалмауы бұндай жұмыстарға
жұмылдырылатын қызметкерлердің тәукелге ұшырауына
айтарлықтай ықпал етуі мүмкін:
 Әдеттегіден тыс не аса қатерлі жұмыс түрлерінің барлығы
қауіп-қатерді бағалау жұмысынан өтуі және жұмысқа арналған
рұқсат қағазын беру арқылы қадағалануы керек.
 ЖРҚ бойынша жұмысты орындаушы, ЖРҚ Рев.10 А02 
оқуын өту тиіс. Білікті болуы керек және ЖРҚ талаптарын
қолданысқа енгізуге жауапты болуы тиіс.
 Супервайзерлер қауіп-қатерлер деңгейіне баға беру және 
ЖРҚ бойынша талаптардың орындалып, анықталған қауіпті 
факторларды басқару шаралары қолданғаннан кейін ғана 
жұмысты бастауға  рұқсат бере алады.
 Жұмысқа рұқсат қағазы негізінде жұмыс істейтін адамдар
оның мазмұнымен таныстырылуы керек.
 АИВГ  мекемесінің барлық ЖРҚы, Сайтқа жауапты 
адаммен ЖРҚ беру жиналысында келісілуі керек.

The Health and Safety Golden Rules are key summary elements taken 
from the controlling HSSE policy and procedures. These key 

summaries are the minimum expectations of Company. in relation to 
the relevant processes. 

In all cases, the relevant policy, procedure, guideline or specification 
(listed against each Health & Safety Golden Rule) shall be adhered to. 

8. PERMIT TO WORK

 Permit to Work is one of the Golden rules of NCOC company.

 PTW and Risk assessment should be prepared together with 
Performing authority and HSE department.

 The Permit to Work (PTW) System is an essential management 
tool to enable safe systems of work to be implemented for 
hazardous activities. Its failure can significantly increase the risk 
to employees engaged in such activities:

 All activities in which there are non routine or high risk activities 
taking place shall be subjected to risk assessment and Permit to 
Work Controls.

 Performing authority by PTW must pass training PTW Rev.10 
А02.   Be competent and responsible for the implementation of 
conditions of the PTW.

 Supervisors can only instruct start of work, when all 
requirements in risk assessment and PTW are in place and 
controls to manage identified hazards are implemented.

 Personnel working with PTW should receive an explanation of 
its content.

 All AEWG related PTWs must be discussed with PRAs in PTW 
meetings.

ҚТ бойынша шағын жиын
«НКОК Н.В.» компаниясының

Денсаулық пен еңбекті қорғауға 
қатысты алтын ережелері Золотые правила по охране здоровья и труда представляют собой 

обобщенные основные элементы политики или процедур 
управления в области ОЗТОС и Б. 

В любом случае необходимо руководствоваться соответствующей 
политикой, процедурой, руководством и техническими условиями 

(указанные для каждого Золотого правила по охране здоровья и 
труда). 

8. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 Наряд Допуск на производство работ является одним из Золотых

правил компании НКОК.
 НДПР и оценка рисков должны оформляться совместно с 

исполняющей стороной и отделом ТБ.
 Система нарядов-допусков на производство работ (НДПР) 

является важнейшим инструментом управления, 
обеспечивающим применение систем безопасности при 
производстве опасных работ. Неэффективное использование
данного инструмента может значительно повысить риск для 
работников, занятых в таких работах:

 Для всех работ, включающих нештатные операции или операции
с высоким уровнем риска, должна проводиться оценка рисков и 
оформляться наряд-допуск на производство работ.

 Исполняющая сторона по НДПР должна пройти курс НДПР 
Рев.10 А02. Быть компетентным и нести ответственность за 
исполнение условий НДПР.

 Супервайзеры могут разрешить начало работ только тогда, когда
все требования по оценке рисков и НДПР выполнены, и приняты
меры по управлению выявленных опасных факторов.

 Персонал, работающий по НДПР, должен получить разъяснение
по его содержанию.

 Все НДПР компании АИВГ должны быть согласованы с Лицом, 
Ответственным за Участок на собраниях по НДПР.


