
Τι µπορούµε να κάνουµε;

Εργασιακή ασφάλεια και ασφάλεια διεργασιών- και οι δύο απαραίτητες!

�Να µην ξεχνάµε ποτέ ότι το ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον εργασίας απαιτεί όλοι να δίνουν προσοχή 
και στην ασφάλεια διεργασιών και στην εργασιακή 
ασφάλεια.
�Να αναγνωρίζουµε ότι η κουλτούρα ασφάλειας και η 
συµπεριφορά, η λειτουργία σύµφωνα µε τους κανόνες, 
οι πρακτικές ασφαλούς εργασίας και άλλα στοιχεία 
ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος ασφάλειας είναι 
απαραίτητα για να επιτύχουµε ασφάλεια στις 
διεργασίες αλλά και να µην έχουµε εργατικά 
ατυχήµατα.
�Να κατανοούµε τα θέµατα ασφάλειας διεργασιών 
της εγκατάστασής µας µαζί µε τα προγράµµατα 
εργασιακής ασφάλειας και το ρόλο µας για την επιτυχία 
τους.
�Να συµµετέχουµε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες 
ασφάλειας της εγκατάστασής µας και να ενθαρρύνουµε 
τους συναδέλφους µας να συµµετέχουν και αυτοί. 

Κάποιος αναγνώστης πρόσφατα έστειλε µια περιγραφή ενός 
συµβάντος και σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να ήταν ένα καλό θέµα Beacon.
Σε µια εγκατάσταση υπήρχε ένας κανόνας ασφάλειας που απαγόρευε να 
φορούν οι εργαζόµενοι κοσµήµατα. Κάποιος εργαζόµενος συνέχιζε να 
φοράει ένα δαχτυλίδι. Καθώς κατέβαινε από το φορτηγό, το δαχτυλίδι του 
πιάστηκε κάπου και το µικρό του δάχτυλο ακρωτηριάστηκε.

Ο τραυµατισµός ήταν σοβαρός και επηρεάζει τον εργαζόµενο σε όλη 
του τη ζωή. Το συµβάν δεν είναι ένα συνηθισµένο θέµα Beaconγιατί δεν 
είχε να κάνει µε διεργασίες. Ωστόσο, µας υπενθυµίζει ότι πρέπει να 
δίνουµε προσοχή σε όλες τις πλευρές της ασφάλειας, ασφάλεια 
διεργασιών (process safety) και εργασιακή ασφάλεια (occupational 
safety).Άνθρωποι πέφτουν από ύψος, από σκάλες, κόβονται από αιχµηρά 
αντικείµενα, από αντικείµενα που πέφτουν και πολλά άλλα είδη 
συµβάντων που δε σχετίζονται µε την τεχνολογία της εγκατάστασης. 
Αυτοί οι άνθρωποι τραυµατίζονται και επηρεάζονται όπως και στα 
συµβάντα ασφάλειας διεργασιών. 

Παρόλο που τα θέµατα Beacon εστιάζουν σε συµβάντα ασφάλειας 
διεργασιών, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι είναι επίσης σηµαντική και η 
εργασιακή ασφάλεια. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας πρέπει να 
υπάρχουν προγράµµατα και για τα δύο είδη ασφάλειας.

Η εικόνα ταιριάζει πολύ µε το παραπάνω συµβάν. Ο Harold Lloyd 
εκτελούσε µόνος του τα ακροβατικά σε αυτή την κλασική ταινία, παρόλο 
που είχε χάσει έναν αντίχειρα και µέρος ενός άλλου δακτύλου σε ένα 
ατύχηµα κατά τα γυρίσµατα µιας ταινίας 4 χρόνια νωρίτερα!

Γνωρίζουµε ότι…

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Να µη ξεχνάµε την εργασιακή ασφάλεια!
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Το συµβάν

Ο Harold Lloyd κρέµεται πάνω από τους δρόµους 
του Λος Άντζελες στη διάσηµη σκηνή της 
κλασικής βουβής κωµικής ταινίας του 1923 

“Safety Last!”

�Η εργασιακή ασφάλεια εστιάζει σε συστήµατα εργασίας που 
έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των τραυµατισµών.
�Η ασφάλεια διεργασιών εστιάζει στην πρόληψη και τον 
περιορισµό των φωτιών, των εκρήξεων, των διαρροών 
επικίνδυνων υλικών και άλλων πιθανών σοβαρών συµβάντων 
που σχετίζονται µε τη χηµεία και τη φυσική των βιοµηχανικών 
διεργασιών.
�Τα συµβάντα ασφάλειας διεργασιών είναι πιθανό να 
επηρεάσουν πολλά άτοµα, όπως επίσης το περιβάλλον και το 
σύνολο της εγκατάστασης. Ένα µεγάλο συµβάν ασφάλειας 
διεργασιών µπορεί να έχει επιπτώσεις και εκτός των ορίων της 
εγκατάστασης. 
�Κάποια περιστατικά έχουν χαρακτηριστικά εργατικού 
ατυχήµατος και συµβάντος ασφάλειας διεργασιών. Π.χ. το 
άνοιγµα µιας γραµµής που περιέχει θερµό εύφλεκτο υλικό 
µπορεί να τραυµατίσει αυτόν που εργάζεται εκεί από την έκθεση 
στο υλικό αυτό. Μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσµα µια 
φωτιά ή µια έκρηξη. 


