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Otoczeni przez znaki ostrzegające?

Maj 2019

Obie fotografie, po prawej stronie, zostały zrobione
na lotnisku. Urządzeniem jest podnośnik osobowy
wykorzystywany do wynoszenia pracowników na
wysokość do wykonania czynności. Umieszczono na
podnośniku 24 znaki ostrzegawcze. Jak myślisz ile z
nich operator jest w stanie przeczytać? Oczywiście nie
ulega wątpliwości, że każdy z tych znaków ma swoje
uzasadnienie i cel. Jednakże ktoś może zastanowić się
czy taka ilość znaków nie jest w rzeczywistości
rozpraszająca a ich przytłaczająca ilość powoduje, że
nikt nie zwraca na nie uwagi.
Czy nie czujemy przeładowania informacjami? Tak!
W branżach procesowych może to być znak
ostrzegawczy, obok którego przechodzisz i nie
przejmujesz się zapoznaniem z nim lub też ostrzeżenie
w procedurze, na które nie zwrócisz uwagi.

Czy wiedziałeś, że?

Co możesz zrobić?

 Znaki ostrzegawcze są umieszczane aby
przypominać o zagrożeniach
specyficznych dla urządzenia lub
procesu w danym obszarze.

 Zawsze zapoznawaj się ze znakami ostrzegawczymi zanim wejdziesz na
teren instalacji procesowej lub zaczniesz używać maszyny, abyś
przypominał sobie co można robić a czego nie wolno wykonywać.

 Znaki ostrzegawcze mogą także mogą
również określać rzeczy, których nie
można bezpiecznie zrobić w obszarze
procesu lub z pomocą urządzenia.
 Znaki w obszarze procesowym często
informują o wymaganiach dotyczących
środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i
innych zagadnieniach dotyczących
bezpieczeństwa. Ostrzeżenia i
wymagania dotyczące ŚOI mogą być
również uwzględnione w procedurach
obsługi i konserwacji lub w
dokumentacji dotyczącej zezwoleń na
pracę.
 Jeśli jest zbyt wiele znaków lub
ostrzeżeń o procedurach, niektóre mogą
zostać przeoczone i wypadek może
wystąpić.

 Zapoznaj się i zrozum wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
stosowania środków ochrony indywidualnej ustalone w instrukcjach
operacyjnych, utrzymania ruchu i dokumentacji związanej z
zezwoleniami na prace. Przestrzegaj tych wymagań a gdy nie rozumiesz
tych wymagań poproś o pomoc przełożonych.
 Jeżeli uważasz, że pisemna procedura lub tablica informacyjna zawiera
zbyt dużą ilość ostrzeżeń, które mogą odwracać uwagę czytającego od
kluczowych zagadnień, zgłoś to swoim przełożonym.
 Czy znaki są umieszczone we właściwych miejscach i w wystarczającej
ilości? Czy efektywnie zwracają uwagę? Czy znaki są odpowiednie?
 Zaproponuj możliwości poprawy w obszarze znaków ostrzegawczych
oraz ostrzeżeń w procedurach. Na przykład dla tych 24 znaków
ostrzegawczych na podnośniku na zdjęciu powyżej. Czy któreś z tych
znaków mogą być połączone? Pogrupowane? Umieszczone według
ważności? Czy wszystkie są niezbędne?
 Zapoznaj się z wydaniem Beacon z maja 2013 przedstawiającym
zagadnienia niedostatecznego oznakowania.

Potrzebujemy znaków ostrzegawczych – ale muszą one być na temat!
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