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תוויות חסרות או תוויות פגומות אשר  , אתרו ציוד לא מסומן
תקנו את תוויות הסימון אם יש  . לא ניתן לקרוא בבירור
דווחו על כך לגורם שיש  –במידה ולא , ביכולתכם לעשות זאת

 .ביכולתו לתקן את הבעיה

בדומה לאלה בתמונות , אתרו שלטים או תוויות מבלבלות
 .והקפידו על תיקונם, הנלוות

 הקפידו על כך ששיטות התיוג והזיהוי של הציוד במתקן זהות
בנהלי , לאפיון אשר בו עושים שימוש בנהלי התפעול

 .בנהלי חירום ובמסמכים נוספים במתקן, האחזקה

  אל תצרו בלבול תוך שינוי תוויות לפתקים בכתב יד או
עשו שימוש , במידה ויש לתקן תווית. לתוויות זמניות אחרות

בתווית מתאימה וקחו בחשבון התאמות נדרשות לביקורות 
 .עדכניות

 היו עקביים בשימוש בשמות ובראשי תיבות לכימיקלים
מטיל "עשוי להיות מובן כ MMA, לדוגמה. במתקן

במתקן אחר  " מונומתילאמין"כבמתקן אחד " מטאקרילאט
ולעיתים עשוי להתייחס לחומר כימי שונה לחלוטין במתקן 

. תמיד עשו שימוש בשם הכימי המדויק של החומר. שלישי
 !וודאו כי כל אחד במתקן יודע ומבין היטב את כוונת התוויות

 מה אפשר לעשות?

תוויות זהות על צינורות  
אלה גרמו לפריקה של  

חומר לא נכון למיכל 
תגובה כימית . האחסון

אשר התרחשה כתוצאה  
מכך הובילה לשחרור גז 
רעיל שגרם לפציעה של  

 .   ששה אנשים
   2012ראה אפריל 

START STOP 
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תרחיף   תחזיר משאבת 
 הזנת

 נשים
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 יציאה

כניסה באישור  
 בלבד
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 אין לעצור ימינה

בשום  
 מקרה

 !עצור

בנובמבר  " אתרו את הבעיה"אשר צולמה בתחרות , בתמונה משמאל
ניתן להבחין בקבוצה של משאבות אשר נראות זהות במבט , 2012

בתמונה המשאבות אינן מסומנות באופן שאפשר להבחין . ראשון
במידה ונאמר לך כי אחת מן המשאבות הוכנה לעבודת  . ביניהן

 ?כיצד ניתן לדעת שעובדים על המשאבה הנכונה, אחזקה מכאנית

או סימון דל או  , היעדר סימון או תוויות יכול לגרום לבעיות בטיחות
.  עשוי להיות אף חמור יותר, מבלבל של תוויות או של שלטי מידע

התמונות שמתחת הן דוגמאות לשלטים ולתוויות מבלבלים שצולמו 
האם יש לך שלטים או תוויות . במתקני תהליך ובחיי היומיום

 ?    מבלבלים במתקן שלך
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