
 מה אתה יכול לעשות? 

!אתה צריך את שניהם - תהליכיתבטיחות תעסוקתית ובטיחות   

  לעולם אל תשכח שמקום עבודה בטוח מחייב

שכולם במתקן ישימו לב הן לתהליך והן  

 .  לבטיחות התעסוקתית

 להכיר בכך שתרבות וגישה לבטיחות  ,

ורכיבים  , נהלי עבודה בטוחים, משמעת תפעולית

אחרים של תכנית בטיחות טובה חיוניים  

ובטיחות   תהליכיתבטיחות )להצלחה בשניהם 

 (.תעסוקתית

  במפעל שלך להבין את הבטיחות בתהליך

ואת  , ואת תוכניות הבטיחות התעסוקתית

 .  תפקידך בביצועם בהצלחה

  להשתתף באופן פעיל בכל פעילויות

הבטיחות של המפעל שלך ולעודד את עמיתיך  

 .  לעבודה להשתתף גם כן

שלח תיאור אירוע וחשב שזה יכול    Beacon' זרקור'לאחרונה אחד מקוראי 

 . טוב' ביקון'להפוך לנושא 

 .  היה כלל בטיחות האוסר לענוד תכשיטים ,  מסוייםבמתקן 

 . אחד העובדים המשיך לענוד טבעת על אצבעו

הטבעת נתפסה על משהו והאצבע הקטנה שלו  , כשהוא יצא ממשאית

 .נקטעה 

 

,  בעוד שהפגיעה הייתה חמורה ותשפיע על העובד למשך שארית חייו

 . טיפוסי כי האירוע אינו קשור לתהליך ביקוןהאירוע אינו נושא 

אירוע זה מזכיר לנו שעלינו לשים לב לכל ההיבטים של הבטיחות , עם זאת

 . כולל בטיחות תהליך ובטיחות תעסוקתית, 

חותכים את עצמם עם חפצים  , נופלים במדרגות , אנשים נופלים מגבהים

וסוגים רבים אחרים של אירועים שאין  , נפגעים מחפצים נופלים, חדים 

 .  במתקן התהליכיתלהם כל קשר עם הטכנולוגיה 

אנשים אלה נפגעים ומושפעים באותה מידה כמו אלה שנפצעו בתקריות  

 .הקשורות בתהליך 

 

לעולם אל תשכח , מתמקד באירועים הקשורים בתהליך  ביקוןבעוד 

אנחנו צריכים  , למקום עבודה בטוח. שבטיחות תעסוקתית  גם היא חשובה

 .ובטיחות תעסוקתית תהליכיתבטיחות :  תוכניות יעילות בשני התחומים

  

 .  התמונה מתאימה במיוחד לאירוע שתואר לעיל

למרות  , ביצע בעצמו את רוב הפעלולים בסרט הקלאסי הזה  לוידהרולד 

שאיבד אגודל וחלק מאצבע בתאונה בעת צילומי סרט ארבע שנים קודם  

 !...לכן 

 האם אתה יודע? 
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 האירוע 

 

לס בסצנה 'תלוי מעל רחובותיה של לוס אנג לוידהרולד 

הקומדיה  הקלאסית  1923  -מפורסמת מהסרט האילם מ

"הבטיחות בסוף"  

  בטיחות תעסוקתית מתמקדת במניעת תאונות באמצעות

 .  מערכות עבודה שמטרתן מזעור סיכון לפגיעה גופנית

 מתמקדת במניעה והפחתה של שריפות תהליכיתבטיחות  ,

ואירועים אחרים שעלולים להיות  , פליטת חומרים מסוכנים, פיצוצים

 .  גדולים הקשורים לכימיה ולפיזיקה של תהליך הייצור

 יש פוטנציאל להיות גדולים מאוד   תהליכיתלאירועי בטיחות

אירוע  . כמו גם על הסביבה ועל הרכוש, ולהשפיע על אנשים רבים

גדול יכול להשפיע על הקהילה שמחוץ למפעל   תהליכיתבטיחות 

 .  שלך

  לאירועים מסוימים יש גם מאפיינים תעסוקתיים וגם בטיחות

פתיחת צינור המכיל חומר דליק חם יכולה לפגוע  , לדוגמא. תהליכית

זה גם יכול לגרום  . כתוצאה מחשיפה לחומר, ר מבצע העבודהבָצנ  

 .  לשריפה או להתפוצצות
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