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آيا با عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده احاطه شده ايد؟
دو تصوير سمت راست از يك فرودگاه گرفته شده است.
اين عالئم مربوط به يك آسانسور بوده كه كاركنان را به
محل كار در طبقات فوقاني مي برد .بر روي تابلو 24
عالمت وجود دارد .فكر مي كنيد چند نفر از كاركنان اين
عالئم را مي خوانند؟ شكي نيست كه هر يك از اين عالئم
اشاره به مورد مهمي داشته و هدف خاصي را دنبال مي
كند .ولي اين تعداد عالئم احتماالً تعجب و سر درگمي
افراد را به دنبال داشته و يا به دليل تعدد سبب مي شود
كه هيچ كس به آنها توجه نكند .آيا تا به حال با چنين
شرايطي روبرو شده ايد؟ مطمئناً بله! در صنايع فرآيندي
اين نشانه خوبي نيست كه از كنار عالئم عبور مي كنيد و
خواندن آن را ناديده مي گيريد و يا در يك دستورالعمل
به موارد احتياطي توجه نمي كنيد.

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

آيا مي دانستيد؟

 همواره قبل از ورود به محيط فرآيندي و يا هنگام استفاده از تجهيزات به
عالئم و نشانه هاي هشداردهنده توجه كنيد تا از بايدها و نبايدها آگاه
شويد.

 عالئم هشدار دهنده به منظور يادآوري
خطرات در مورد تجهيزات نصب مي
شوند.

 در دستورالعمل هاي عملياتي ،تعميراتي و يا مجوزهاي انجام كار به
الزامات ايمني و وسايل حفاظت فردي مورد نياز دقت كنيد .از اين الزامات
پيروي كرده و در صورت نياز از سرپرست خود كمك بگبريد.
 در صورتي كه فكر مي كنيد موارد هشداردهنده در دستورالعمل هاي
مكتوب و يا تابلوهاي ايمني بيش از حد بوده و باعث سردرگمي مخاطب
مي شود به سرپرست خود اطالع دهيد.
 آيا عالئم هشدار دهنده به تعداد مناسب بوده و در مكان هاي صحيح نصب
شده است؟ آيا اين عالئم دقت كافي را داشته و اثر بخش هستند؟
 به منظور بهبود عالئم و موارد هشداردهنده در دستورالعمل ها ،پيشنهادات
اصالحي خود را ارائه نمائيد .به عنوان مثال در تصوير باال آيا مي توان
برخي از عالئم را با يكديگر تركيب كرد؟ آيا تمامي عالئم مورد نياز است؟
و يا امكان اولويت بندي و يا دسته بندي اين عالئم وجود دارد؟
 به منظور اطالع از مثال هاي بيشتر در مورد عالئم ناردست به نشريه
 Beaconدر ماه مي  2013مراجعه نمائيد.

 در برخي موارد عالئم هشداري نشانه
آنست كه در محيط عملياتي و يا بر روي
تجهيزات نمي توان بصورت ايمن فعاليت
نمود.
 اغلب عالئم در محيط هاي فرآيندي،
وسايل حفاظت فردي مورد نياز و برخي
از موارد ايمني را يادآور مي شوند .در
برخي موارد اينگونه تمهيدات در
دستورالعمل هاي عملياتي ،تعميراتي و يا
مجوزهاي كار ذكر مي شود.
 اگر عالئم يا هشدارهاي ايمني بيش از حد
باشند ،احتماالً ناديده گرفته شده و در
نتيجه حادثه رخ مي دهد.

ما به عالئم هشداردهنده نياز داريم ولي اين عالئم بايد بجا و مرتبط باشند!
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