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Omringet af advarselsskilte ?

Maj 2019

De to fotos til højre er taget i en lufthavn.
Apparatet er en personaleelevator, som løfter
arbejdere op i højden. Der er 24 advarselsskilte på denne platform. Hvor mange tror du
operatøren læser ?. Ingen tvivl om, at alle
disse advarselsskilte har en pointe og tjener et
godt formål. Men man begynder at tænke på,
om så mange er mere distraherende eller så
overvældende, at ingen mere bemærker dem.
Bliver vi nogensinde overvældet med kommunikation ?. Ja !. I procesindustrien kan det
være et advarselsskilt, som du går lige forbi og
ikke gider læse, eller den advarsel i en procedure eller vejledning, som du ikke bemærkede.

Vidste du at ?

Hvad kan du gøre ?

 Advarselsskilte er sat op for at
minde folk om specifikt udstyr og
(process-) farer i et område.

 Altid læs advarselsskiltene før du går ind i et procesområde
eller bruger et stykke udstyr for at minde dig selv om, hvad du
skal gøre, og også hvad du ikke må gøre.

 Advarselsskilte kan også vise, hvilke ting man ikke kan gøre sikkert i
et (process-) område eller med et
stykke udstyr/apparatur.

 Læs og forstå sikkerheds- og PPE kravene i operations-, vedligeholdelsesprocedurer, eller arbejdstilladelsesdocumenter.
Følg disse krav og bed om hjælp fra din leder hvis du ikke forstår disse krav.

 Skilte i et procesområde viser ofte
krav til personligt sikkerhedsudstyr
(Eng: PPE) og anden sikkerhedsinformation. Advarsler og PPE krav
er måske indkluderet i operationsog vedligeholdelsesprocedurer, eller i arbejdstilladelsesdokumenter.

 Hvis du synes en skreven procedure eller skilt indeholder for
mange advarsler, som kunne distrahere en læser fra det vigtigste eller essentielle, rapporter det til din leder.

 Hvis der er for mange skilte eller
advarsler i procedurerne, vil nogle
måske blive overset og der kan ske
uheld.

 Er skiltene placeret de rigtige steder og i det rette omfang? Er
de effektive påmindere ?. Er skiltene præcise ?.
 Foreslå forbedringer til advarselsskiltene eller til advarslerne i
procedurerne. F.eks., der er 24 advarselsskilte på platformen i
fotoet overfor. Kunne nogle dem blive kombineret ?. Arrangeret i grupper?. Prioriteret? Er de alle nødvendige?.
 Læs også Maj 2013 udgaven af Beacon for flere eksempler på
dårlig skiltning.

Vi behøver advarselsskilte – og de skal være lige i øjet !
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