
Pamiętaj, że zagrożenia procesowe nie biorą urlopu 
świątecznego więc zawsze zwracaj uwagę na bezpieczeństwo 
procesowe.

Podczas celebrowania świąt pamiętaj o swoim grafiku, 
upewnij się, że miałeś czas na sen i będziesz gotowy do pracy 
kiedy przybędziesz na instalację.

Bądź dostępny jeżeli masz zmianę podczas świąt lub w 
czasie weekendu. Nie dopuść aby ktoś inny pracował w 
nadgodzinach aby cię zastąpić. To może spowodować, że 
zmęczony współpracownik będzie bardziej narażony na ryzyko 
wypadku.

Nie zapomnij, że procesy nadal zachodzą nawet gdy zostają 
wstrzymane, na przykład refluks kolumny destylacyjnej. 
Prowadź zapisy parametrów procesowych i zwracaj uwagę na 
takie wstrzymane procesy, szczególnie gdyby pojawiały się 
odchylenia parametrów procesowych.

Co możesz zrobić?

Co dzieje się z instalacją procesową gdy nadchodzi okres świąt? Wiele instalacji zostaje wyłączonych lub ogranicza się ich pracę
w czasie świąt. Aparatura może być utrzymywana w parametrach innych niż standardowe gdy proces jest wstrzymany lub wyłączony.
Ale mimo, że instalacja jest wyłączona to zazwyczaj substancje niebezpieczne pozostają w zbiornikach technologicznych
i magazynowych. Aparatura, która została wyłączona może być otwierana z powodu inspekcji lub prac konserwacyjnych. Liczba
pracowników utrzymania ruchu lub wykonawców zewnętrznych może przewyższać liczbę pracowników instalacji. Po okresie
świątecznym procesy są ponownie uruchamiane, czasem zmodyfikowane po okresie wyłączenia.

Niektóre instalacje kontynuują normalna pracę w czasie świąt lecz następuje zmniejszenie liczby pracowników oraz odłożenie
mniej istotnych czynności na później aby pozwolić pracownikom spędzić ten czas z rodzinami. Mniejsza liczba osób kadry
kierowniczej i służb technicznych może być obecna jako nadzór lub pomóc w rozwiązaniu problemów.

Okres świąteczny do wspaniały czas świętowania, 
ale w pracy pamiętaj o bezpiecznym prowadzeniu procesu!
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Pamiętaj, że w zbiornikach technologicznych i magazynowych 
mogą znajdować się substancje niebezpieczne, nawet jeśli instalacja 
została wyłączona na czas świąt. Dokonuj rutynowych obchodów 
tych zbiorników.

Nie krępuj się i informuj kierownictwo lub technologów jak 
tylko stwierdzisz problem. Nie czekaj aż problem zrobi się większy. 
Nawet podczas świąt ich zadaniem jest pomaganie pracownikom.

Jeżeli podczas świątecznego wyłączenia na instalacji pracują 
pracownicy realizujący działania konserwacyjne czy inspekcyjne 
upewnij, że przestrzegają ustalonych procedur bezpieczeństwa.

Działaj zgodnie z procedurami dotyczącymi włączania 
aparatury i wyposażenia po okresie świątecznym. Upewnij się, że 
wyposażenie jest gotowe do włączenia, a wszystkie czynności, w 
tym związane z weryfikacją stanu bezpieczeństwa, zostały 
przeprowadzone, szczególnie gdy przeprowadzono konserwację 
czy wprowadzono modyfikację procesu.
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