Pravila, ki rešujejo življenja
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EIGA meni, da bi se v naši industriji lahko izognili številnim resnim nesrečam oziroma potencialnim
nesrečam s smrtnim izidom, če bi vsi delavci sledili temeljnim pravilom.
Podjetja članice morajo s pomočjo ocene tveganja prepoznati nevarnosti delovnega okolja in
zagotoviti, da delavci razumejo ukrepe za zmanjšanje tveganj. S pravili, ki rešujejo življenja, želimo
delavce vedno znova opozarjati na nevarnosti in opomniti na oceno tveganja.
Pravila so bila razvita na osnovi izkušenj iz številnih delovnih nesreč, ki so se zgodile v plinski industriji,
in na podlagi razumevanja obstoječih pravil nekaterih podjetij članic.

EIGA meni, da naj bi vsi delavci:
Nevarnost zadušitve
 razumeli in iskali potencialne nevarnosti zadušitve v zaprtih
prostorih in v bližini opreme, ki vsebuje pline ali kriogene
tekočine … bili pazljivi in opozarjali druge.

Nevarnost zaradi prisotnosti kisika
 se zavedali nevarnosti požara pri delu s kisikom ... nikoli ne
odstopali od predpisanih postopkov in poskrbeli, da je oprema
namensko očiščena za delo s kisikom.

Nevarne snovi
 razumeli učinke nevarnih snovi na zdravje … pravilno uporabljali
predpisano varnostno opremo, vključno z osebno varovalno
opremo.

Omejeni ali zaprti prostori
 prepoznali in upoštevali nevarnosti zaprtih ali omejenih prostorov
… in bili ustrezno pripravljeni na reševanje.
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Dovoljenja za delo
 uporabljali proces izdaje dovoljenj za delo z namenom
prepoznavanja nevarnosti in preprečitve morebitnih nesreč … in
spregovorili, če se ne počutijo varno .

Odklop od energije (blokiranjepreprečitev in ustrezna
označitev)
 poskrbeli, da je pred začetkom del na opremi, vsa oprema
izklopljena in odklopljena od energetskihgijskih virov … mehansko
onemogočili neželen vklop in to ustrezno označili.

Nevarnost elektrike
 delali na električni opremi samo, če so za to usposobljeni … in
preverili, da je poskrbljeno za primerne varnostne ukrepe.

Varnostna oprema
 nikoli ne obšli nastavitev varnostne opreme … upoštevali njen
osnovni namen in pomembnost in tudi čas, ki je potreben, da je
delo opravljeno varno … predloge za izboljšave posredovali na
dogovorjen način.

Upravljanje sprememb
 prepoznali tveganja, ki jih prinašajo spremembe … se natančno
ravnali po vseh korakih procesa izvajanja sprememb.

SL 06/15

©EIGA 2015 – Za razmnoževanje te publikacije je potrebno dovoljenje združenja EIGA.

Delo na višini
 razumeli, da padec z višine lahko spremeni življenje … poskrbeli, da
se oprema pravilno uporablja in so upoštevani vsi ukrepi za
preprečitev padca.

Dvigovanje opreme
 zagotovili, da se vsak proces dviganja temeljito načrtuje, preveri,
nadzoruje in izvede … in ustavili proces, če je prišlo do kakršnekoli
težave ali nepričakovane situacije.

Osebna varovalna oprema
 bili seznanjeni z zahtevano Osebno Varovalno Opremo (OVO) za
vsako opravilo ali delovno okolje … in opremo pravilno uporabljali.

Vožnja
 med vožnjo bili zbrani, spočiti in pozorni na prometne razmere …
in če niso, se ustavili in se spočili.

Osebna odgovornost
 prevzeli odgovornost za svoja dejanja, stanja in odločitve … in
spregovorili, če se ne počutijo varno.
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