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Esteu rodejats de senyals de perill?

Maig 2019

Les dues fotografies de la dreta es van fer
en una plataforma elevadora en un aeroport.
Hi ha enganxades 24 senyals de perill!.
Quantes creieu que en llegeix l’operador?
Sens dubte, tots aquests senyals són correctes.
Però, hom podria preguntar-se si tantes
advertències juntes distreuen més que ajuden,
o també si el conjunt és tant impressionant que
finalment ningú hi para atenció.
Estem saturats de comunicacions? Sí! A
les indústries de procés aquesta saturació la
trobem en forma d’un senyal de perill que ni
us molestareu a llegir, o d’una advertència en
un procediment que ni notareu al llegir-la.

Sabíeu que?

I jo, què hi puc fer?

 Els senyals es fan servir per
recordar al lector els perills
específics d’equips i processos.

 Llegiu sempre els senyals de perill abans d’entrar en una àrea
de procés o de fer servir un equip, per tal de fer-vos memòria
de què podeu o no podeu fer.

 Els senyals també poden
especificar activitats que no es
poden fer de forma segura en una
àrea de procés o en un equip.

 Llegiu i entengueu els requeriments de seguretat i d’EPIs en
procediments d’operació, de manteniment i permisos de
treball. Seguiu aquests requeriments, i demaneu ajuda si no els
enteneu.

 Els senyals en una àrea de procés
solen enumerar els equips de
protecció personal (EPI) requerits i
altres requisits de seguretat. Els
advertiments de seguretat i els
EPIs necessaris també es poden
incloure en els procediments
d’operació i manteniment o en els
permisos de treball.

 Si penseu que un procediment o un panell de senyals conté
massa advertiments, de forma que costa esbrinar l’essencial,
aviseu al vostre supervisor.

 Si hi ha massa senyals, alguns
podrien esser ignorats, amb el risc
de que es produeixi un accident.

 Els senyals, són els adequats i estan als llocs correctes? Són
efectius? Són acurats?
 Suggeriu oportunitats de millorar la senyalització o els
advertiments de seguretat en els procediments. Per exemple, hi
ha 24 avisos de seguretat a la fotografia de dalt. Se’n podrien
combinar alguns? Agrupar? Prioritzar? Són tots necessaris?
 Llegiu el Beacon de maig de 2012 on podeu trobar-hi més
exemples de mala senyalització.

Ens calen senyals de perill – que siguin acurats!
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