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المعدات قد تكون في حالة غير قياسية . ما يحدث في مصنع العمليات خالل العطلة؟ العديد من المصانع يتم إيقافھا أو الحد من عملياتھا خالل فترة العطالت
على الرغم من أن المصنع قيد اإليقاف، فمن المرجح أن المواد الخطرة ال تزال موجودة في خزانات وأوعية . بينما العمليات ھي في حالة إنتظار أو إيقاف

بعد العطلة يتم إعادة . موظفي الصيانة والمقاولين قد يفوق عدد موظفي التشغيل. المعدات التي يتم إيقافھا قد يكون بغرض فتحھا للتفتيش أو الصيانة. العمليات
.تشغيل العمليات احيانا بعد أن تم تعديلھا خالل فترة االغالق

أسرھم مع العطلة لقضاء للناس للسماح خطورة األكثر األنشطة وتأخير الموظفين، عدد تخفيض مع لكن العطلة خالل لتعمل المصانع بعض أقل.تستمر عدد

ندرك أن مخاطر العمليات ال تأخذ يوم عطلة، ودائما إنتبه إلى سالمة 
.العمليات

على الحصول من وتأكد أعمالك، جدول تذكر باألعياد، تحتفل عندما

What can you do?

م ر ع  س    ح  ور  ر  ير   ين و و يض   ع  ن  ل   ل  ع  ض  ل . ر ب  
.من المديرين والموظفين الفنيين قد يكون موجودين لتوفير الرقابة أو لإلجابة على األسئلة

تذكر أن صھاريج التخزين وأوعية العمليات قد تحتوي على مواد خطرة، 
قم بإجراء فحص روتيني لھذه . حتى إذا تم إيقاف المصنع لقضاء العطلة

واألوعية الخزانات عندما تحتفل باألعياد، تذكر جدول أعمالك، وتأكد من الحصول على
.قسط كاف من النوم، وتكون على استعداد للعمل عند وصولك إلى المصنع
ال . كن متاحاً عندما يطلب منك العمل في اإلجازة أو في نھاية األسبوع

ھذا قد يكون وضع . تجعل شخص آخر يقوم بالعمل اإلضافي لتغطية مكانك
.مرھق لزميلك في العمل حيث سيكون أكثرعرضة لحادث أو إصابة
ال ننسى العمليات التي ال تزال تعمل حتى لو كانت في وضع 

تسجيل البيانات . االنتظار، مثل عمود التقطير على مجموع ارتجاع
المطلوبة وإبقاء العين على ھذه العمليات في حالة حدوث انحراف في 

.العملية

.الخزانات واألوعية
ال تترددوا في االتصال بالمديرين أو المھندسين في أقرب وقت إذا كنت 

حتى في يوم عطلة، . ال تنتظر المشكلة لتصبح أسوأ. تشك في وجود مشكلة
!فمن عملھم القيام بمساعدتك

إذا كان لديك مقاولين لصيانة أو التفتيش يعملون في المصنع الخاص بك 
أثناء إيقاف التشغيل عطلة خالل، تأكد من أنھم يتبعون إجراءات السالمة في 

.المصنع الخاص بك
تأكد من . اتبع اإلجراءات المناسبة عند بدء تشغيل المعدات حتى بعد العطلة

أن المعدات جاھزة وأن مراجعات السالمة ما قبل بدء التشغيل تمت بشكل كامل 
أ أ

!العطلة ھي وقت كبير لالحتفال، ولكن، في العمل، احتفل بالتشغيل اآلمن
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.إذا كان ھناك صيانة أو تعديل حدث أثناء إيقاف التشغيل


