
Ce puteţi face?

Nu puteţi ȋmbunătăţi ce nu măsuraţi!

Înţelegeţi ce indicatori sunt utilizaţi pentru a 
monitoriza performanţa siguranţei de proces. 

Înţelegeţi rolul dumneavoastră ȋn recunoaşterea şi
raportarea incidentelor de siguranţă de proces, deci
puteţi stabili indicatorii de siguranţă de proces utili şi
semnificativi.

Citiţi rapoartele şi statisticile de siguranţă de proces
ale instalaţiei dumneavoastră şi participaţi la efortul de 
a ȋmbunătăţi perfromanţa.

Citiţ CCPS Bracon din August 2008 pentru mai
julte informaţii privind măsurarea performanţei
siguranţei de proces (disponibil pe
http://sache.org/beacon/products.asp).

Pentru ingineri şi manageri, raportul CCPS 
privind indicatorii de performanţă ai siguranţei de 
proces (44 pagini)este disponibil ȋn limba
chineză, engleză, japoneză şi spaniolă.

Alerta Beacon din luna Martie 2014 a adus ȋn discuţie relaţia dintre
siguranţa ocupaţională şi cea de proces, precum şi importanţa ambelor ȋn 
asigurarea unui loc de muncă sigur. Mulţi ani, industria de profil a 
stabilit măsuri pentru performanţa siguranţei ocupaţionale, precum rata 
de rănire şi ȋmbolnavire ocupaţională (OII), pentru a monitoriza eficienţa
sistemului de management al siguranţei. În plus, aceste statistici nu sunt
măsuri eficente pentru performanţa siguranţei de proces.  

Ca urmare a exploziei produse la rafinaria BP din Texas City din 
Martie 2005,  o comisie independentă de investigare (comisia Baker) a 
scos la iveală că “BP utiliza ȋn principal ratele de rănire pentru a măsura
performanţa siguranţei de proces ȋn rafinăriile sale din SUA ȋnainte de 
accidentul din Texas City. Deşi BP nu era singura companie care 
proceda ȋn acest mod, ȋncrederea BP ȋn ratele de rănire a ȋmpiedicat
compania să perceapă realistic riscurile asociate proceselor.” Comisia a 
concluzionat că sistemul de management al siguranţei de proces nu 
măsura eficient performanţa siguranţei de proces. Alte companii au 
recunoscut că au probleme similare. CCPS şi alte organizaţii
guvernamentale, industriale şi profesionale au dezvoltat noi unităţi de 
măsură pentru performanţa siguranţei de proces. Deşi detaliile nu sunt
parte a scopului Beacon, aceste detalii se concentrează pe pierderile de 
materiale şi energie şi asupra eficacităţii activităţilor specifice
managementului siguranţei de proces. De exemplu, Institutul American 
de Petrol (API) a dezvoltat RP 754 “ Indicatori de performanţă ai
siguranţei de proces pentru industria de refinare şi petrochimie”. 
Organizaţiile industriale şi companiile de profil dezvoltă şi utilizează
indicatori similari.

Ştiaţi?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Problema

Statisticile tradiţionale privind rata rănirilor nu măsoară de fapt
eficienţa sistemului de management al siguranţei de proces. Gândiţi-
vă la următorul scenariu – ce se ȋntâmplă dacă se produce o emisie
masivă de material inflamabil, posibil câteva tone şi se iniţiază un 
incendiu? Dacă nu se află nimeni ȋn zonă, atunci nu vor exista răniţi. 
Incidentul poate fi raportat ca şi emisii de mediu sau pierdere
financiară, dar incidentul nu va avea impact asupra statisticilor ratei
rănirilor din instalaţia dumneavoastră! Deja, putem agrea că este un 
incident semnificativ de siguranţă de proces şi trebuie să monitorizăm 
apariţia unor astfel de incidente.

Deoarece elemente comune ca şi cultura siguranţei şi disciplina
operaţională afectează atât siguranţa de proces cât şi cea ocupaţională, 
trebuie să vă preocupe eficienţa programului de siguranţă de proces , 
dacă rata rănirilor ȋncepe să crească. Nu faceţi greşeala să credeţi că o 
rată scăzută a rănirilor certifică că programul de siguranţă este
eficient!

Coperta raportului CCPS privind măsurarea performanţei
siguranţei de proces, disponibil pentru descărcare de pe:
http://www.aiche.org/ccps/resources/tools/process-safety-metrics
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