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Omgiven av varningsskyltar?
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De två skyltarna till höger är hämtade från en
flygplats. Utrustningen är en personhiss, som
används för en specifik arbetsuppgift. Det finns
24 varningssmboler på denna personhiss. Hur
många tror du att operatören läser? Ingen tvekan
om att alla dessa varningssymboler har en poäng
och tjänar ett gott syfte. Men man undrar om så
många varningssymboler i själva verket är
distraherande eller så överväldigande att ingen
ser dem.
Får vi någonsin för mycket kommunikation?
Ja! Inom processindustrin kan det vara så att du
går förbi varningsskyltar och att du inte bryr dig
om att läsa dem eller det finns varningar i en
procedur som du inte lägger märke till.

Visste du?
 Varningsskyltar finns för att
påminna människor om särskild
utrustning och processrisker i en
area.
 Varningsskyltar kan även
specificera saker som inte kan
genomföras säkert i en processarea
eller med en utrustning.
 Skyltar i en processarea listar ofta
krav på personlig skyddsutrustning
(PPE) och annan säkerhetsinformation. Varningar och PPE-krav kan
också ingå i drift- och underhållsinstruktioner eller i arbetstillstånd.
 Om det finns alltför många skyltar
eller varningar i instruktioner, kan
några förbises och en incident kan
inträffa.

Vad kan du göra?
 Läs alltid varningsskyltarna innan du går in i en processarea
eller använder en utrustning, för att påminna dig själv om vad
kan göras och vad som inte är tillåtet.

 Läs och förstå säkerhets- och PPE-kraven i drift- och
underhållsinstruktioner eller arbetstillstånd. Följ dessa krav
och be om hjälp av din arbetsledare om du inte förstår kraven.
 Om du tycker att en skriven instruktion eller skylt innehåller
för många varningar, som kan distrahera läsaren från vad som
är viktigt, rapportera detta till din arbetsledare.
 Finns skyltarna på rätt plats och i rätt antal? Är de effektiva
påminnelser? Är skyltarna korrekta?
 Föreslå förbättringar på varningsskyltar eller varningar i
instruktioner. Det finns till exempel 24 varningssymboler i
skylten ovan. Skulle några av dessa 24 varningssymboler
kunna kombineras? Grupperas? Prioriteras? Är alla
nödvändiga?
 Läs maj 2013 Beacon för fler exempel på dåliga skyltar.

Vi behöver varningsskyltar – och de måste vara relevanta!
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