
 Vær klar over, at procesrisici aldrig tager en fridag, så
derfor altid vær opmærksom på processikkerheden.
 Når du fejrer en højtid , husk på dine arbejdstider, vær
sikker på du får nok søvn, så du er klar til at arbejde når
du er tilbage i anlægget / på fabrikken igen.
 Vær klar når du skal arbejde på en helligdag eller
weekend. Lad ikke andre arbejde på overtid for at tage din
vagt. Det kan medføre, at en træt kollega bliver ekstra
udsat for uheld eller at blive skadet.
 Glem ikke procesenheder, der stadigvæk kører selvom
de er i recirculation, f.eks. et distillationstårn på total re-
flux. Hold øje med de nødvendige data og check udstyret i
tilfælde af, at der opstår en fejl i processen.

Hvad kan du gøre ?

Hvad sker der i en procesanlæg under en højtid som f.eks. juledagene? Mange anlæg lukker ned eller kører med reduce-
ret kraft under højtiderne. Noget udstyr er måske i en ikke-normal operationsmåde mens andre dele er lukket ned. Selv-
om anlægget er lukket ned, er der måske farlige materialer i tanke og andet procesudstyr. Udstyr, der er lukket ned, bliver
måske åbnet for inspection eller vedligehold. Der er måske flere vedligeholdelsespersonale og kontraktorpersonale end
operationspersonale i anlæggene. Efter højtiden genstartes anlæggene, nogle gange efter de er blevet modificeret under
nedlukningen.
Nogle fabrikker fortsætter med at operere i højtiderne men med reduceret bemaning. Ikke kritiske aktiviteter udskydes,
så personalet kan fejre højtiden sammen med deres familier. Dermed er der færre ledere og teknisk personale til at lede
eller besvare spørgsmål.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Sikkerhedsmeddelser for fabrikspersonale

En højtid er værd at fejre, men på arbejde er det altid værd at fejre en sikker operation !
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Operation under højtider
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 Husk på at tanke og procesbeholdere kan indeholde far-
lige materialer selvom fabrikken er lukket i højtiden. Lav de
normale rutinecheck af disse tanke og beholdere.
 Tøv ikke med at tilkalde ledere eller ingeniører hvis du
får mistanke om et problem. Lad ikke problemet blive værre.
Selv under højtider er det deres job at hjælpe dig !.
 Hvis du har vedligehold- eller inspektionskontraktorer
arbejdende i anlæggene under en højtidsnedlukning, vær sik-
ker på de stadigvæk følger anlæggets sikkerhedsprocedurer.
 Følg procedurerne når du starter udstyr op efter en høj-
tid. Vær sikker på udstyret er klar til opstart og at pre-startup
sikkerhedsreviews er udført, specielt hvis der er udført ved-
ligehold eller procesændringer under nedlukningen.


