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NOWOŚĆ!
ZMIENIAJĄ SIĘ ZAWIESZKI NA PRZENOŚNE GAŚNICE
(PFE)!
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ZAWIESZKI NA PRZENOŚNE GAŚNICE
DLACZEGO PRZENOŚNE GAŚNICE (PFE) WYMAGAJĄ ZAWIESZEK?
Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w Nowym Jorku wymagają przeprowadzania
okresowych kontroli i serwisowania przenośnych gaśnic. Zawieszki na PFE zawierają ważne
informacje na temat gaśnicy i firmy serwisującej ją.
DLACZEGO ZMIENIAJĄ SIĘ ZAWIESZKI NA PFE?
NYC Department of Investigations (DOI) odkrył, że kilka firm zajmujących się PFE prowadziło
nielegalną działalność. Nowe zawieszki na PFE pozwolą zweryfikować czy zatrudniono firmę
zatwierdzoną przez FDNY.
JAKIE PROBLEMY STWARZAŁY STARE ZAWIESZKI NA PFE?
Stare zawieszki na PFE miały różne rozmiary, kształty, kolory i były wykonane z różnych
materiałów, co sprawiało, że były łatwe do podrobienia. Ponadto były mniej czytelne, a FDNY i
klientom trudniej było je zidentyfikować.
JAK WYGLĄDA NOWA ZAWIESZKA NA PFE?
Nowe zawieszki na PFE są standaryzowane za pomocą kilku nowych środków
zabezpieczających. Tylko firmy PFE zatwierdzone przez FDNY mogą dostarczać różnym firmom
nowe zawieszki na PFE. Pracownicy FDNY i klienci nie będą mieli trudności z rozpoznaniem
nowych zawieszek na PFE.
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CO SPRAWIA, ŻE NOWE ZAWIESZKI PFE SĄ LEPSZE?
Nowe zawieszki na PFE zawierają następujące elementy zabezpieczające:
• Kod QR
Umożliwia klientom i FDNY dostęp do listy firm zatwierdzonych przez FDNY.
• Hologram
Wysokiej jakości i praktycznie niemożliwa do podrobienia.
• Kod kreskowy
Każda zawieszka na PFE posiada unikalny numer seryjny.
KIEDY POJAWIĄ SIĘ NOWE ZAWIESZKI NA PFE?
15 listopada 2018 r.
• Nowe zawieszki na PFE należy umieścić po corocznym serwisowaniu i w przypadku nowych
instalacji PFE.
• Stare naklejki na PFE umieszczone po przeprowadzeniu poprzednich prac serwisowych lub
dla nowych instalacji są ważne do daty ich wygaśnięcia, jednak najpóźniej do 14 listopada
2019 r.
Od 15 listopada 2019 r.
• FDNY będzie uznawała tylko nowe zawieszki na PFE i będzie wydawać powiadomienia o
naruszeniu firmom, które zainstalują PFE bez odpowiedniej zawieszki.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA STWIERDZIĆ, ŻE ZAWIESZKA NA PFE NIE JEST ORYGINALNA?
• Prawdziwy pasek z hologramem ma 3 cale długości i ¼ cala szerokości.
• Fałszywe zawieszki NIE będą miały wysokiej jakości srebrnego hologramu.
• Hologram na fałszywej zawieszce NIE zmieni koloru, gdy spojrzymy na nią pod światło.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PIECZĄTKA ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI (CERTIFICATE OF
FITNESS, COF)
CZYM JEST PIECZĄTKA ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI?
Pracownicy firmy PFE, którzy WYKONALI serwis, po zakończeniu pracy
muszą przybić swoją pieczątkę COF.
Pieczątka COF

Na pieczątce będzie się znajdował:
• Pełne imię i nazwisko/nazwa właściciela świadectwa zdatności;
• Numer świadectwa zdatności;
• Nazwa, numer ID i może
John Smith
zawierać logo firmy.
12345678
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Extinguisher Equipment
Guru, Inc.
999

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WSKAZÓWKI
JAK WYBRAĆ FIRMĘ SERWISUJĄCĄ PFE?
Można wybrać firmę zatwierdzoną przez FDNY z listy podanej na
(https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/allcertifications/portable-fire-extinguishers-companycertificates.page) lub zeskanować kod QR (zrobić zdjęcie lub
pobrać darmową aplikację do sczytywania kodów QR) telefonem
komórkowym i sprawdzić, czy firma jest zatwierdzona przez
FDNY. Lista zatwierdzonych firm jest aktualizowana co 30 dni.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WYNAJMOWANA
FIRMA JEST ZATWIERDZONA PRZEZ FDNY?
Przed rozpoczęciem usługi poproś firmę, aby pokazała Ci nową zawieszkę PFE potwierdzającą
zgodność. Tylko firmy zatwierdzone przez FDNY mogą zamawiać nowe zawieszki i pieczątki
COF. Przed skorzystaniem z usług firmy należy zeskanować kod QR, aby upewnić się, że firma
jest nadal zatwierdzona przez FDNY.
CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI FIRMA SERWISOWA NADAL KORZYSTA ZE STARYCH
ZAWIESZEK PFE?
Należy poinformować firmę, że MUSI użyć nowych zawieszek PFE. Jeśli tego nie zrobi, zatrudnij
inną firmę z listy zatwierdzonych przez FDNY.
JAKIE RYZYKO WIĄŻE SIĘ Z WYNAJĘCIEM NIEUPOWAŻNIONEJ FIRMY?
Przede wszystkim stwarzamy zagrożenie dla swojej firmy, mienia, klientów, ratowników i
społeczeństwa. Po drugie, otrzymasz powiadomienie o naruszeniu przepisów. Ponadto, w
przypadku pożaru, firma ubezpieczeniowa odrzuci wszelkie wnoszone roszczenia.
W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁASZAĆ NIELEGALNĄ DZIAŁALNOŚĆ LUB MOŻLIWE
OSZUSTWO POPEŁNIONE PRZEZ FIRMĄ SERWISOWĄ?
Wszelkie tego rodzaju kwestie należy NATYCHMIAST zgłaszać do FDNY pod numer 718-9992533. Można również wysłać e-mail do: FDNY na adres pubcert@fdny.nyc.gov
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