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ممکنہ حادنے کی زد میں ہونے کا اجساس

ممکنہ خ طرے کا اجساس فائم رکھثا کسی بھی اچھی سیقئی کلجرکاالزمی خزو ہے۔’’ممکنہ خ طرات کا اجساس فائم رکھثا‘‘ سے کثا مُرادہے؟ اس سے مُراد ہے کہ نالبٹ یہ موجود تمام افراد:
> پروسسس اور میٹٹرنل سے متعلقہ تمام خ طرات سے ناجونی واقف ہیں۔

ے ہیں۔ نٹر مس کو رٹورٹ کرنا بھی ان میں شمار کثا حانا ہے (مارچ ، 2018ب ثکن)
> ان تمام نچانص کے نارے میں ناجونی جوکس ہی ہیں جو کسی بھی پڑے حادنے کا ئیش چٹمہ ین سکئ

> گزشنہ عرصے میں اچھی سیقئی پرفارمیس کی ئی ثاد یہ م طمین ہونے سے گُرپز کرنے ہیں۔

گ
ے میں) نجری جہاز ناب ٹی ثک نحٹره اوق ثاٹوس میں پرفانی چ ثان سے نکرانااور حادنے کےبعد 3سے کم ھیتوں میں ڈوب گثا جو کہ  1500سے زناده
ے اسی مہیئ
 15اپرنل ( 1912بھثک  106سال نہل
ے کہ:
حاٹوں کے ی قصان کا ناعث ب ثا۔ نائی ٹی ثک کے ڈپزاین اور آپریشن میں’’ممکنہ حادنے کا اجساس فائم رکھثا‘‘ میں ناکامی کی کئی مثالیں ملئی ہیں۔ جیش
ً
> نجری جہاز کے نارے میں اخزکثا گثا کہ یہ ڈوب نہیں سکثا ،جو کہ انک نازک ٹوییت کے پُرے فیصل
ے واپر نابٹ (نان روک) نلک ہ ثڈ کے
ے سے نہل
ے کا ناعث ب ثا۔ مثالجہاز کے پڑے نچئ
ے ناکافی بھیں۔
ے کے لئ
ے دو چنتوں (ڈنک) کو نالک کثا گثا بھا۔الیف ٹویس کو’’غٹر ضروری‘‘ شمار کثا گثا چ ثانچہ بعداد کم کر کے  64سے  16کردی گئی جو کہ تمام مسافرووں اور عمل
زر ب ع
> جہاز کا کی ثان ایئی سمثدری صالجیتووں پر عتور اور جہاز کے نافانل یشہٹرہونے پر حد سے زناده پُر اعتماد بھا۔
ے مگر اس کے ناوجود رق ثار کم کرنے کا کونی حکم یہ دنا گثا۔
ے بھ
ے۔نافی نجری جہاز پرفانی ٹودووں سے خٹردار کر حک
ے میں پرف کے نکرے نہہ رہے بھ
جہاز نٹز رق ثار پر نٹر رہا بھاحاالنکہ اس کے را سئ

ے ہیں؟
آپ ک ثا کر سکئ

ے ہیں؟
ک ثا آپ حا یئ
پروسس انڈسٹری میں حادنات ہونے کی انک وجہ ممکنہ خ طرے کو حا نچ میں
ً
ناکامی ہے۔ مثال 1984 ،دسمٹر میں زہرنلی گیس (میتھانل آیسوسائییٹ )کا
بھونال انڈنا میں اخراج ہزاروں ہالکتوں کا سبب ب ثا۔
حادنے کی نحقی قات سے معلوم ہو کہ کئی اہم سیقئی سسٹم کچھ عرصے سے
ے۔
کام نہیں کر رہے بھ
ے۔
> انک وییٹ گیس سکرپر اور فلٹر ناور کام نہیں کر رہے بھ

> میتھانل آیسوسائییٹ کوذخٹره کرنے کے ئی ثک کا ریفرنجریشن سسٹم نے کا

ر پڑا بھا۔

> نابپ کے نالب ثڈ ،جو کہ نانی کو مالوٹ سے نچا سکثا بھا جس کے ناعث
ے۔
ے بھ
ے گئ
حادنے کا آغاز ہوا ،وه بھی نصب نہیں کئ

س
ے۔ یہ حانیں کے ندپرین
ے کو مچھئ
ے پروسس اور میٹٹرنل سے وایسنہ خ طرے کہ اند یش
> ا یئ
ے کثا سیقئی پروسیجرز اور سسٹم کام کررہے
ے کے لئ
صورنچال میں کثا ہو سکثا ہے اور اس سے چنئ
س
ےکہ آپ پُر ی قین ہو کے وه سسٹم اور پروسیجر چ
صیح کا م کر رہے ہیں ،اور اس میں کمی
ہیں۔ یہ مچھ
م
ن طر آنے کی صورت میں ییجمیٹ کو م طلع کریں۔
ے’’یہ نہاں نہیں ہو سکثا‘‘ نا’’یہ مٹرے سابھ نہیں ہو سک ثا‘‘۔ کتو نکہ یہ ہو
> ہرگز یہ سو چئ
سکثا ہے

ے میں جوصلہ افزانی کریں کے ندپرین صورنچال ئیش آ سکئی ہیں اور یہ
> ہر انک کی یہ حا یئ
س
ے ہیں ۔ اگر
ے آپ کثا کر سکئ
ے کہ لئ
ےکہ اس سے چنئ
ابھی اسی وقت بھی ہو سکثا ہے۔ مچھئ
ے ہمیشہ ب ثا ر ہیں۔
ایساہو حانے ٹو کثا کرنا ہے ،اور ای مرجیسی رسثایس پروسیجر پر عمل کرنے کے لئ
ے
> آپ کے نالبٹ پر ئیش آنے والی ممکنہ ند پرین صورنچال کے غالوه حادنے کے سلسل
ے۔
کے ممکنہ اپرات کو بھی حا ئیئ

ے جساب کثاب سے زند ه اژدہے کو ن طر انداز نہیں کر سکئ
’’آپ ا یئ
ے  ،اگر آپ اژدہے کے پزدنک رہایش پزپر ہیں‘‘ ( جے ۔آر۔آ ر ٹولکین ،دی ہابٹ)
Translated by: Sara Sultan & Usman Butt
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