
Imaginea din dreapta,  parte a concursului “ Găseşte
problema” din Noiembrie 2012, ilustrează un grup de pompe 
identice. In imagine ele nu par a fi etichetate vizibil. Dacă
spuneţi că una dintre pompe a fost pregătită pentru reparaţii, cum 
vă asiguraţi că lucraţi la pompa defectă?

Lipsa etichetării poate fi o problemă de siguranţă, etichetele şi 
indicatoarele de informare insuficiente sau confuze pot deveni
critice. Imaginile de mai jos sunt exemple de etichete şi 
indicatoare confuze surprinse ȋn instalaţiile de proces şi din viaţa 
de zi cu zi. Aveţi etichete şi indicatoare care crează confuzii ȋn 
instalaţia dumneavoastră?
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Identificaţi echipamentele neinscripţionate, indicatoare 
lipsă sau avariate pe care nu le puteţi citi. Remediaţi, dacă
puteţi, sau raportaţi cuiva care poate remedia problema.

Identificaţi etichetele sau indicatoarele care creează
confuzii, similar celor din imagini şi remediaţi-le. 

Asiguraţi-vă că etichetarea şi identificarea 
echipamentelor ȋn instalaţie este similară celei folosite in 
procedurile de operare, de mentenanţă, situaţii de urgenţă
şi ȋn alte documente ale instalaţiei.

Nu creaţi confuzie prin modificarea indicatoarelor 
folosind note de mână sau alte indicatoare temporare. 
Dacă o etichetă trebuie să fie corectată, utilizaţi o etichetă
corespunzătoare, şi consideraţi aplicarea managementului 
schimbării.

Fiţi consecvent ȋn utilizarea denumirilor sau 
acronimelor substanţelor chimice din instalaţia 
dumneavoastră. De exemplu “MMA” poate reprezenta 
“Metil Metacrilat” ȋntr-o instalaţie, “Monoetanol amină”
ȋntr-o altă instalaţie, şi probabil ceva complet diferit ȋntr-o 
altă instalaţie. Asiguraţi-vă că personalul instalaţiei cunosc 
semnificaţia etichetelor! 

Ce puteţi face?

Etichetele similare pe
aceste conducte au 
contribuit la descărcarea
a unui material ȋntr-un alt 
rezervor.  A rezultat o 
reacţie chimică ce a dus
la eliberarea unui gaz
toxic cu rănirea a 6 
persoane. Consultaţi
alerta din Aprilie 2012.
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