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GGOOVVEERRNNMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  

  

TTRRIINNIIDDAADD  AANNDD  TTOOBBAAGGOO  

  

MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  EENNEERRGGYY  &&  EENNEERRGGYY  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  

  

  

CCOODDEE  OOFF  PPRRAACCTTIICCEE  FFOORR  
  

  

SSUUBBSSUURRFFAACCEE  SSAAFFEETTYY  DDEEVVIICCEESS  

  

  

  

  

  

11..    AAUUTTHHOORRIITTYY  

TThheessee  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  SSuubbssuurrffaaccee  SSaaffeettyy  ddeevviicceess  aarree  

eessttaabblliisshheedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  PPeettrroolleeuumm  

AAcctt  11996699  aanndd  iinn  tthhee  PPeettrroolleeuumm  RReegguullaattiioonnss  11997700..  

  

22..    PPUURRPPOOSSEE  

TToo  sshhuutt  ooffff  tthhee  uunnccoonnttrroolllleedd  ffllooww  ooff  hhyyddrrooccaarrbboonnss  ffrroomm  aa  wweellll  iinnttoo  

tthhee  ccooaassttaall  aanndd  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy..  

        

33..      IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN                          

AAllll  ttuubbiinngg  iinnssttaallllaattiioonnss  ooppeenn  ttoo  hhyyddrrooccaarrbboonn--bbeeaarriinngg  zzoonneess  sshhaallll  
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bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviicceess  tthhaatt  wwiillll  sshhuutt  ooffff  tthhee  

ffllooww  ffrroomm  tthhee  wweellll  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy  uunnlleessss,,  aafftteerr  

aapppplliiccaattiioonn  aanndd  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  wweellll  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

MMiinniissttrryy  ttoo  bbee  iinnccaappaabbllee  ooff  nnaattuurraall  fflloowwiinngg..  TThheessee  ddeevviicceess  mmaayy  

ccoonnssiisstt  ooff  aa  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  vvaallvvee  ((SSSSSSVV)),,  aa  

ssuubbssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV,,  aann  iinnjjeeccttiioonn  vvaallvvee,,  aa  ttuubbiinngg  pplluugg,,  oorr  

aa  ttuubbiinngg//aannnnuullaarr  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee,,  aanndd  aannyy  aassssoocciiaatteedd  

ssaaffeettyy  vvaallvvee  lloocckk  oorr  llaannddiinngg  nniippppllee..                                  

    

44..      SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  FFOORR  SSSSSSVV’’SS                        

SSuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  aanndd  ssuubbssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV''ss  aanndd  ssaaffeettyy  

vvaallvvee  lloocckkss  aanndd  llaannddiinngg  nniipppplleess  iinnssttaalllleedd  iinn  tthhee  ccooaassttaall  aanndd  

mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  sshhaallll  ccoonnffoorrmm  ttoo  AAmmeerriiccaann  PPeettrroolleeuumm  IInnssttiittuuttee  

((AAPPII))  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ffoorr  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  vvaallvveess..  AAPPII  SSPPEECC  1144AA  44tthh  

EEddiittiioonn,,  NNoovveemmbbeerr,,  11997799  oorr  ssuubbsseeqquueenntt  rreevviissiioonnss..  

  

55..    SSUURRFFAACCEE--CCOONNTTRROOLLLLEEDD  SSSSSSVV’’SS                      

AAllll  ttuubbiinngg  iinnssttaallllaattiioonnss  ooppeenn  ttoo  aa  hhyyddrrooccaarrbboonn--bbeeaarriinngg  zzoonnee  wwhhiicchh  

iiss  ccaappaabbllee  ooff  nnaattuurraall  ffllooww  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ssuurrffaaccee--

ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV,,  eexxcceepptt  aass    ssppeecciiffiieedd  iinn  ppaarraaggrraapphhss  66,,  88  aanndd  99  

ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn..  TThhee  ssuurrffaaccee  ccoonnttrroollss  mmaayy  bbee  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssiittee  

oorr  aa  rreemmoottee  llooccaattiioonn..    WWeellllss  nnoott  pprreevviioouussllyy  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  

ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  aanndd  wweellllss  iinn  wwhhiicchh  aa  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  

SSSSSSVV    hhaass  bbeeeenn  rreeppllaacceedd  wwiitthh  aa  ssuubbssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ppaarraaggrraapphh  66  ((iiii))  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  

wwiitthh  aa  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  wwhheenn  tthhee  ttuubbiinngg  iiss  ffiirrsstt  rreemmoovveedd  
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aanndd  rreeiinnssttaalllleedd..  AA  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  iiss  rreeqquuiirreedd  oonn  aallll  

wweellllss  ccaappaabbllee  ooff  nnaattuurraall  ffllooww..  

  

66..  SSUUBBSSUURRFFAACCEE--CCOONNTTRROOLLLLEEDD  SSSSSSVV’’SS                    

WWeellllss  mmaayy  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ssuubbssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV''ss  iinn  lliieeuu  ooff  

aa  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  pprroovviiddeedd  tthhee  ccoommppaannyy  ddeemmoonnssttrraatteess  ttoo  tthhee  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff    tthhee  MMiinniissttrryy  tthhaatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  aarree  

mmeett::          

((ii))  WWeellllss  nnoott  pprreevviioouussllyy  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV''ss  

sshhaallll  bbee  ssoo  eeqquuiippppeedd  wwhheenn  tthhee  ttuubbiinngg  iiss  ffiirrsstt  rreemmoovveedd  aanndd  

rreeiinnssttaalllleedd,,  

  

((iiii))  TThhee  ssuubbssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  iiss  iinnssttaalllleedd  iinn  wweellllss  wwiitthh  aa  

ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  tthhaatt  hhaass  bbeeccoommee  iinnooppeerraabbllee  aanndd              

ccaannnnoott  bbee  rreeppaaiirreedd  wwiitthhoouutt  rreemmoovvaall  aanndd  rreeiinnssttaallllaattiioonn  ooff  tthhee  

ttuubbiinngg..  

      

77..    DDEESSIIGGNN,,  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN,,  AANNDD  OOPPEERRAATTIIOONN  OOFF  SSSSSSVV’’SS                

TThhee  SSSSSSVV''ss  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnneedd,,  iinnssttaalllleedd,,  ooppeerraatteedd,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  

ttoo  eennssuurree  rreelliiaabbllee  ooppeerraattiioonnss..  

((ii))  TThhee  ddeevviiccee  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  aatt  aa  ddeepptthh  ooff  110000  ffeeeett  oorr  mmoorree  

bbeellooww  tthhee  sseeaafflloooorr  wwiitthhiinn  22  ddaayyss  aafftteerr  pprroodduuccttiioonn  iiss        

eessttaabblliisshheedd..  WWhheenn  wwaarrrraanntteedd  bbyy  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  aass  uunnssttaabbllee  

bboottttoomm  ccoonnddiittiioonnss,,  hhyyddrraattee  ffoorrmmaattiioonn,,  oorr  ppaarraaffffiinnss,,  aann  

aalltteerrnnaattee  sseettttiinngg  ddeepptthh  ooff  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  mmaayy  

bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy..  
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((iiii))  UUnnttiill  aa  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  iiss  iinnssttaalllleedd,,  tthhee  wweellll  

sshhaallll  bbee  aatttteennddeedd  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinniittyy  ssoo  tthhaatt  

eemmeerrggeennccyy  aaccttiioonnss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  wwhhiillee  tthhee  wweellll  iiss  ooppeenn  ttoo  

ffllooww..    DDuurriinngg  tteessttiinngg  aanndd  iinnssppeeccttiioonn  pprroocceedduurreess,,  tthhee  wweellll  

sshhaallll  nnoott  bbee  lleefftt  uunnaatttteennddeedd  wwhhiillee  ooppeenn  ttoo  pprroodduuccttiioonn  uunnlleessss  

aa  pprrooppeerrllyy  ooppeerraattiinngg  ssuubbssuurrffaaccee--ssaaffeettyy  ddeevviiccee  hhaass  bbeeeenn  

iinnssttaalllleedd  iinn  tthhee  wweellll..  

  

((iiiiii))  TThhee  wweellll  sshhaallll  nnoott  bbee  ooppeenn  ttoo  ffllooww  wwhhiillee  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee  

ssaaffeettyy  ddeevviiccee  iiss  rreemmoovveedd,,  eexxcceepptt  wwhheenn  fflloowwiinngg  ooff  tthhee  wweellll  iiss  

nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ooppeerraattiioonn  ssuucchh  aass  ccuuttttiinngg  

ppaarraaffffiinn,,  bbaaiilliinngg  ssaanndd,,  oorr  ssiimmiillaarr  ooppeerraattiioonnss..    

  

((iivv))  AAllll  SSSSSSVV''ss    sshhaallll  bbee  iinnssppeecctteedd,,  iinnssttaalllleedd,,  mmaaiinnttaaiinneedd,,  aanndd    

tteesstteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAmmeerriiccaann  PPeettrroolleeuumm  IInnssttiittuuttee  

RReeccoommmmeennddeedd  PPrraaccttiiccee  1144BB,,  ""RReeccoommmmeennddeedd  PPrraaccttiiccee  ffoorr  DDeessiiggnn,,  

IInnssttaallllaattiioonn,,  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  SSuubbssuurrffaaccee  SSaaffeettyy  VVaallvvee  

SSyysstteemmss..""  

    

88..  SSUUBBSSUURRFFAACCEE  SSAAFFEETTYY  DDEEVVIICCEESS  IINN  SSHHUUTT--IINN  WWEELLLLSS  

NNeeww  ccoommpplleettiioonnss  ((ppeerrffoorraatteedd  bbuutt  nnoott  ppllaacceedd  oonn  pprroodduuccttiioonn))  aanndd  

ccoommpplleettiioonnss  sshhuutt  iinn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  66  mmoonntthhss  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  

wwiitthh  eeiitthheerr  

((ii))  aa  ppuummpp--tthhrroouugghh  ttyyppee  ttuubbiinngg  pplluugg;;    

((iiii))  aa  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV,,  pprroovviiddeedd  tthhee  ssuurrffaaccee  ccoonnttrrooll  hhaass  

            bbeeeenn  rreennddeerreedd  iinnooppeerraattiivvee;;  oorr    

((iiiiii))  aann  iinnjjeeccttiioonn  vvaallvvee  ccaappaabbllee  ooff  pprreevveennttiinngg  bbaacckkffllooww..    
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TThhee  sseettttiinngg  ddeepptthh  ooff  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  

tthhee  MMiinniissttrryy  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss,,  wwhheenn  wwaarrrraanntteedd  bbyy  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  

aass  uunnssttaabbllee  bboottttoomm  ccoonnddiittiioonnss,,  hhyyddrraattee  ffoorrmmaattiioonnss,,  aanndd  ppaarraaffffiinnss..    

    

99..  SSUUBBSSUURRFFAACCEE  SSAAFFEETTYY  DDEEVVIICCEESS  IINN  IINNJJEECCTTIIOONN  WWEELLLLSS      

AA  ssuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV  oorr  aann  iinnjjeeccttiioonn  vvaallvvee  ccaappaabbllee  ooff  

pprreevveennttiinngg    bbaacckkffllooww  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aallll  iinnjjeeccttiioonn  wweellllss..  

TThhiiss    rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  iiff  tthhee  MMiinniissttrryy  ccoonnccuurrss  tthhaatt  

tthhee  wweellll  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  fflloowwiinngg..  TThhee  ccoommppaannyy  sshhaallll  vveerriiffyy  tthhee  nnoo--

ffllooww  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  wweellll  aannnnuuaallllyy..  

    

1100..  TTEEMMPPOORRAARRYY  RREEMMOOVVAALL  FFOORR  RROOUUTTIINNEE  OOPPEERRAATTIIOONNSS    

((ii))  EEaacchh  wwiirreelliinnee--oorr  ppuummppddoowwnn--rreettrriieevvaabbllee  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  

ddeevviiccee  mmaayy    bbee  rreemmoovveedd,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  aauutthhoorriizzaattiioonn  oorr    

nnoottiiccee,,    ffoorr  aa  rroouuttiinnee  ooppeerraattiioonn  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  aa  WWOO--11  aanndd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  1155  ddaayyss..  

  

((iiii))  TThhee  wweellll  sshhaallll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa  ssiiggnn  oonn  tthhee  wweellllhheeaadd    

ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee    hhaass  bbeeeenn  rreemmoovveedd..  

TThhee  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  sshhaallll  bbee  nnootteedd  

iinn  tthhee  rreeccoorrddss  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  1133..    IIff  tthhee  mmaasstteerr  

vvaallvvee  iiss  ooppeenn,,  aa  ttrraaiinneedd  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  

vviicciinniittyy  ooff  tthhee  wweellll  ttoo  aatttteenndd  tthhee  wweellll  ssoo  tthhaatt  eemmeerrggeennccyy  

aaccttiioonnss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn,,  iiff  nneecceessssaarryy..  

((iiiiii))  AA  ppllaattffoorrmm  wweellll  sshhaallll  bbee  mmoonniittoorreedd,,  bbuutt  aa  ppeerrssoonn  nneeeedd  nnoott  

            rreemmaaiinn  iinn  tthhee  wweellll--bbaayy  aarreeaa  ccoonnttiinnuuoouussllyy  iiff  tthhee  mmaasstteerr  vvaallvvee  

          iiss  cclloosseedd..    IIff  tthhee  wweellll  iiss  oonn  aa  ssaatteelllliittee  ssttrruuccttuurree,,  iitt  mmuusstt  
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          bbee  aatttteennddeedd  oorr  aa  ppuummpp--tthhrroouugghh  pplluugg  iinnssttaalllleedd  iinn  tthhee  ttuubbiinngg  aatt  

          lleeaasstt  110000  ffeeeett  bbeellooww  tthhee  mmuudd  lliinnee  aanndd  tthhee  mmaasstteerr  vvaallvvee    

          cclloosseedd,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy..                                

  

((iivv))  TThhee  wweellll  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ffllooww  wwhhiillee  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee  

ssaaffeettyy  ddeevviiccee  iiss  rreemmoovveedd,,  eexxcceepptt  wwhheenn  fflloowwiinngg  tthhee  wweellll  iiss    

nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  ooppeerraattiioonn..  TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  tteessttiinngg  aanndd  

iinnssppeeccttiioonn  pprroocceedduurreess..    

  

  

1111..  AADDDDIITTIIOONNAALL  SSAAFFEETTYY  EEQQUUIIPPMMEENNTT    

AAllll  ttuubbiinngg  iinnssttaallllaattiioonnss  iinn    wwhhiicchh  aa  wwiirreelliinnee--  oorr  ppuummppddoowwnn--    

rreettrriieevvaabbllee  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  iiss  iinnssttaalllleedd  aafftteerr  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  ccooddee  ooff    pprraaccttiiccee  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  

wwiitthh  aa  llaannddiinngg  nniippppllee  wwiitthh  ffllooww  ccoouupplliinnggss  oorr  ootthheerr  pprrootteeccttiivvee  

eeqquuiippmmeenntt  aabboovvee  aanndd  bbeellooww  ttoo    pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee  SSSSSSVV..    

TThhee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  ffoorr      aallll    ssuurrffaaccee  --ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV''ss  sshhaallll  bbee  

aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppllaattffoorrmm  EEmmeerrggeennccyy  SShhuuttddoowwnn  SSyysstteemm  ((EESSDD))..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  EESSDD  bbyy  mmaannuuaall  aaccttiioonn  oonn  tthhee  

ppllaattffoorrmm,,  tthhee  ssyysstteemm  mmaayy  bbee  aaccttiivvaatteedd  bbyy  aa  ssiiggnnaall  ffrroomm  aa  rreemmoottee  

llooccaattiioonn..      SSuurrffaaccee--ccoonnttrroolllleedd  SSSSSSVV''ss  sshhaallll  cclloossee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  

sshhuutt--iinn  ssiiggnnaallss  ffrroomm  tthhee  EESSDD  aanndd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ffiirree  lloooopp  oorr  

ootthheerr  ffiirree  ddeetteeccttiioonn  ddeevviicceess..  

  

  

1122..  EEMMEERRGGEENNCCYY  AACCTTIIOONN  
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IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy,,    ssuucchh  aass  aann  iimmppeennddiinngg  ssttoorrmm,,  aa  wweellll  

nnoott  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ssuubbssuurrffaaccee  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  aanndd  wwhhiicchh  iiss  ccaappaabbllee  

ooff  nnaattuurraall  ffllooww  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ddeevviiccee  pprrooppeerrllyy  iinnssttaalllleedd  aass  ssoooonn  

aass  ppoossssiibbllee  wwiitthh  dduuee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  ppeerrssoonnnneell  

ssaaffeettyy..  

  

  

1133..  RREECCOORRDDSS  

TThhee  ccoommppaannyy  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  rreeccoorrddss  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ppeerriioodd  ooff  55  yyeeaarrss  

ffoorr  eeaacchh  ssuubbssuurrffaaccee--ssaaffeettyy  ddeevviiccee  iinnssttaalllleedd..  TThheessee  rreeccoorrddss  sshhaallll  

bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  rreevviieeww  bbyy  aannyy  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  EEnneerrggyy  IInndduussttrriieess..  TThhee  rreeccoorrddss  ttoo  bbee  

mmaaiinnttaaiinneedd  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff::  

aa..  TThhee  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  ddeessiiggnn,,  iinncclluuddiinngg  mmaakkee,,  mmooddeell,,    aanndd    ttyyppee..  

      FFoorr  ssuubbssuurrffaaccee  ccoonnttrroolllleedd  vvaallvveess,,  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ssppaacceerrss,,  ssiizzee    

      ooff  bbeeaannss,,  sspprriinnggss,,  aanndd  tthhee  pprreessssuurree  sseettttiinnggss..    

  bb..  TThhee  ddeevviicceess  hhaavviinngg  bbeeeenn  mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

qquuaalliittyy--aassssuurraannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  AAPPII  SSPPEECC..  1144AA  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy          

ppaarraaggrraapphh  44..  

cc..  TThhee  ccoommpplleettiioonn  aanndd  rreettuurrnn  ooff  tthhee  rreecceeiivviinngg  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

      mmaannuuffaaccttuurreerr  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  AANNSSII//AASSMMEE--SSPPPPEE--11..    

  dd..  TThhee  rreeccoorrdd  ooff  aallll  ccoonnffiigguurraattiioonn  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  cceerrttiiffiieedd  

                  ddeessiiggnn..  

  ee..  IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  rreeqquuiirreedd  sseettttiinngg  ddeepptthh  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  

                  wwiitthh  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  ff..  TThhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiieedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAPPII  

                  RRPPTT--22    rreevviisseedd  OOccttoobbeerr,,  11997755,,  wwhhoo  ddiirreecctteedd  aallll  iinnssttaallllaattiioonnss  
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                  aanndd  rreemmoovvaallss..  

  gg..  TThhee  rreessuullttss  ooff  tteessttss  tthhee  ddaatteess  ooff  rreemmoovvaallss  aanndd  rreeiinnssttaallllaattiioonnss,,  

                  aanndd  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  rreemmoovvaallss  aanndd  rreeiinnssttaallllaattiioonnss..  

  hh..  TThhee  ccoommpplleettiioonn  aanndd  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aallll  ffaaiilluurree  rreeppoorrttss  aanndd  aallll  

                  iinnvveessttiiggaattiioonn  rreeppoorrttss..  

  

  

1144  RREEPPOORRTTSS  

        WWeellll  ccoommpplleettiioonn  rreeppoorrttss  ((DDRRLL--55''ss))  aanndd  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  rreeppoorrttss  ooff    

        wwoorrkkoovveerr  ((WWOO--22''ss))  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  tthhee  ttyyppee,,  aanndd  tthhee  

        iinnssttaalllleedd  ddeepptthh  ooff  tthhee  ssuubbssuurrffaaccee--ssaaffeettyy  ddeevviicceess..        
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