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Omring deur waarskuwingstekens?
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Die twee foto’s regs is geneem op ’n lughawe.
Die apparaat links is ’n personeel hyser wat
werkers op te lig sodat hulle herstelwerk kan
doen. Daar is 24 waarskuwingstekens op die
hysbak. Hoeveel hiervan dink jy het die
operateur van die hyser gelees? Elkeen van die
waarskuwings het ’n punt en ’n doel. Maar
mens wonder of soveel waarskuwingstekens
nie dalk verwarrend en oorweldigend is nie, in
so ’n mate dat niemand daarna kyk nie.
Word ons soms dalk oorlaai met
kommunikasie? Ja beslis! In die proses
nywerheid is dit dalk die waarskuwingstekens
waar jy verby loop sonder om te lees, of die
waarskuwing in ’n prosedure wat jy nie
opmerk nie.

Het jy geweet?

Wat kan jy doen?

 Waarskuwingstekens word geplaas
om mense te herinner aan die
gevare van toerusting en prosesse
in die area.
 Waarskuwings tekens kan ook die
spesifieke dinge bepaal waarsonder
’n taak nie veilig gedoen kan word
nie.
 Waarskuwingstekens in die proses
area spesifiseer baiekeer die
beskermende klere wat hier gedra
moet word en ander veiligheids
inligting. Waarskuwings oor
veiligheids klere vereistes kan ook
in bedryfsprosedures of
werkspermit dokumente wees.
 As daar te veel waarskuwings in
tekens of prosedures is, is daar ‘n
groot risiko dat dit misgekyk kan
word, en dat ’n ongeluk kan
gebeur.

 Lees altyd die waarskuwings tekens voordat jy ’n proses area
binnegaan of voordat jy toerusting bedryf, om jou te herinner
aan die voorsorg wat getref moet word en wat mens nie moet
doen nie.
 Lees en verstaan die veiligheids en veiligheids klere vereistes
in die bedryfs-en instandhoudings prosedures, of werkspermit
dokumente. Volg die vereistes en vra jou toesighouer as jy dit
nie verstaan nie.
 As jy dink dat ’n prosedure of bord met waarskuwings het te
veel inligting wat mense se aandag kan aftrek van wat werklik
belangrik is, bespreek dit met jou toesighouers.
 Is waarskuwingsteken op die regte plekke, en is daar dalk te
veel of te min? Is hulle effektief? Is hulle akkuraat en korrek?
 Jy kan gerus verbeteringe voorstel om waarskuwings tekens of
waarskuwings in prosedures te verbeter. So byvoorbeeld is
daar 24 waarskuwings tekens in die foto vir die hyser. Kan
mens hulle dalk kombineer, groepeer of prioritiseer? Is almal
regtig nodig?
 Lees die Beacon van Mei, 2013 vir meer voorbeelde van swak
waarskuwings tekens.

Ons het waarskuwingstekens nodig – en hulle moet effektief wees!
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