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يظھر صنبور مياه اإلطفاء في بلدة في شمال الواليات المتحدة  ١في الصورة 
يھدف العامود . األمريكية التي يحصل فيھا الكثير من الثلوج في فصل الشتاء

الحديدي العمودي المثبت على الجانب األيسر من صنبور في تحديد موقع 
يتم تثبيت العلم في الجزء العلوي . ٢صنبور المياه، كما ھو مبين في الصورة 

من العامود حتى يتمكن رجال االطفاء من العثور على الصنبور في حالة غطته 
العلم أيضا يمثل عالمة على موقع الصنبور لذلك ھو أقل عرضة .الثلوج

ي ي ھ
1

روج و بور ع و ى ي ي م
للتلف بواسطة معدات إزالة الثلوج، وھكذا الناس ال يركنون المركبات بجوارھا 

العلم ھو جھاز سالمة . حيث أنھا ستعمل على منع الوصول إلى الصنبور
.لمساعدة الناس لمعرفة أين يقع الصنبور إذا تم دفنھا في الثلج

تم تثبيت العمود المعدني . بشكل واضح قد خلق جھاز السالمة ھذا مشكلة
ال يمكنك فتح الصمام دون إزالة العامود . بحيث يمر من خالل مقبض الصمام

الصنبور!أوالً لفتح الربط مفتاح استخدام العامود يعيق قد العامودوأيضاً بينما بور!أوال ح ا رب  ح ا ام  و ا يق ا و . وأي  ي بي ا
.والعلم يمكن إزالتھا، وھذا سيستغرق وقتا ثمينا، وربما حالة طارئة

في في الصورة . ٢٠٠٤، من منارة أكتوبر ٣يشبه صورة رقم  ١في الصورة 
، الطبيعة، في شكل فرع شجرة تنمو، يجعل من الصعب تشغيل الصمام مياه ٣

، قام شخص ما بتركيب العامود والعلم من ١في في الصورة . إطفاء الحريق
.خالل صمام صنبور مياه اإلطفاء، مما يجعاھا نفس المشكلة
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ماذا تستطيع أن تفعل؟
أي تغيير على النظام، بما في ذلك إضافة جھاز سالمة جديد، 
ھو التغيير الذي يجب أن يعاد النظر باستخدام الئحة إدارة التغيير 

.)(MOCفي المصنع الخاص بك 
لجھاز جديد خاص)MOC(عند القيام بإجراء استعراض 

ھل تعلم؟
يمكن اعتبار العلم على صنبور مياه اإلطفاء أن يكون جھاز 

لحماية من التلف بسبب معدات إزالة الثلوج ، لتذكير  - سالمة 
الناس على عدم عرقلة الوصول إلى صنبور مياه، ومساعدة رجال 

الثلوج بسبب دفنھا حالة ف عليه العثور ف ألنهاالطفاء ولكن، ض ر ر إ م ص)(ي ي ز ھ
يجب أن النظر في امكانية أن التغيير قد يدخل مخاطر ، بالسالمة 
.جديدة

بعد مراجعة التغيير، تأكد من تنفيذھا بشكل صحيح وجاھز 
للتشغيل باستخدام مراجعة السالمة الخاصة بما قبل بدء التشغيل  

PSSR)  (المصنع الخاص بك في عملية.
   MOCالحصول على مشاركة أفراد االستجابة للطوارئ في 

.إذا كان التغيير يؤثر فيھم  PSSRو    

ولكن، ألنه . االطفاء في العثور عليه في حالة دفنھا بسبب الثلوج 
. تم تثبيته بشكل غير صحيح، فمن الصعب فتح بسرعة صمام 

لذلك، تم إنشاء جھاز السالمة ھذا، وكذلك إستحداث مشكلة جديدة، 
!وربما أكثر خطورة على السالمة

أي تغيير في . أي جھاز خاص بالسالمة يمكن أن يخلق خطرا جديدا
المعدات، وحتى واحد يھدف إلى تحسين السالمة، ويمكن أن تخلق 

ھذا صحيح . مخاطر جديدة أو جعل المخاطر األخرى القائمة أكثر شدة
.بشكل خاص إذا لم يتم تثبيت جھاز السالمة بشكل صحيح 

!حتى تلك المخصصة للسالمة -راجع جميع التغييرات 
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