
Τι µπορούµε να κάνουµε;

Να εξετάζουµε όλες τις αλλαγές–
ακόµα και αυτές που έχουν στόχο την ασφάλεια!

�Κάθε αλλαγή σε ένα σύστηµα, ακόµα και η 
προσθήκη ενός νέου εξοπλισµού ασφάλειας είναι 
µια αλλαγή που πρέπει να εξετάζεται µε τη χρήση 
της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών (∆∆Α).
�Όταν εφαρµόζουµε τη διαδικασία για ένα νέο 
εξοπλισµό ασφάλειας, να εξετάζουµε 
οπωσδήποτε την πιθανότητα της δηµιουργίας 
νέων κινδύνων.
�Όταν υλοποιείται η αλλαγή, να 
βεβαιωνόµαστε ότι εφαρµόστηκε σωστά και ότι 
είναι έτοιµη για λειτουργία, χρησιµοποιώντας το 
checklistγια το start up (PSSR) 
�Να εµπλέκουµε και την οµάδα πυρασφάλειας 
στη ∆∆Α και στο PSSR , αν η αλλαγή τους 
επηρεάζει.

Η εικόνα 1 δείχνει ένα πυροσβεστικό κρουνό σε µια πόλη στη βόρεια 
Αµερική όπου χιονίζει πολύ το χειµώνα. Η κατακόρυφη ράβδος χάλυβα 
που είναι στερεωµένη στην αριστερή πλευρά του κρουνού έχει στόχο να 
σηµάνει τη θέση του κρουνού, όπως δείχνει η εικόνα 2.Μια σηµαία είναι 
τοποθετηµένη στην κορυφή της ράβδου, έτσι ώστε οι πυροσβέστες να 
µπορούν να βρουν τον κρουνό αν καλύπτεται µε χιόνι. Επίσης σηµαίνει τη 
θέση του κρουνού, ώστε να είναι λιγότερο πιθανό να υποστεί ζηµιές από 
εκχιονιστικά οχήµατα και έτσι άνθρωποι δεν παρκάρουν τα οχήµατα 
κάπου που θα εµπόδιζαν την πρόσβαση στον πυροσβεστικό κρουνό. Η 
σηµαία λοιπόν είναι ένας εξοπλισµός ασφάλειας για να βοηθάει τα άτοµα 
να γνωρίζουν που βρίσκεται ο κρουνός, αν είναι θαµµένος κάτω από το 
χιόνι.

Σαφώς αυτός ο εξοπλισµός έχει προκαλέσει ένα πρόβληµα. Η µεταλλική 
ράβδος έχει εγκατασταθεί έτσι ώστε να περνά µέσα από τη λαβή της 
βάνας. Η βάνα δεν µπορεί να ανοιχτεί αν πρώτα δεν αφαιρεθεί η ράβδος! 
Η ράβδος επίσης παρεµποδίζει τη χρήση κλειδιού για να ανοιχτεί ο 
κρουνός. Η ράβδος και η σηµαία µπορούν να αφαιρεθούν, αυτό όµως 
µπορεί να πάρει πολύτιµο χρόνο, σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Η εικόνα 1 µοιάζει µε την εικόνα 3, από το Beacon του Οκτ.2004.Στην 
εικόνα 3, η φύση, µε τη µορφή ενός αναπτυσσόµενου κλαδιού, καθιστά 
δύσκολη τη λειτουργία της βάνας.  Στην εικόνα 1, κάποιος εγκατέστησε 
µία ράβδο και µια σηµαία  µέσα από τη βάνα, µε το ίδιο αποτέλεσµα.

Γνωρίζουµε ότι…
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�Η σηµαία στον πυροσβεστικό κρουνό θεωρείται εξοπλισµός 
ασφάλειας- προστατεύει τον κρουνό από τυχόν ζηµιές από 
εκχιονιστικό, υπενθυµίζει στους ανθρώπους να µην εµποδίζουν 
την πρόσβαση στον κρουνό και βοηθάει τους πυροσβέστες να 
βρουν τον κρουνό αν είναι θαµµένος κάτω από το χιόνι.–Όµως, 
εφόσον ήταν λάθος εγκατεστηµένη, δυσκολεύει τη βάνα του 
κρουνού να ανοιχτεί γρήγορα. Έτσι, ένας εξοπλισµός ασφάλειας 
έχει δηµιουργήσει ένα νέο και ίσως πιο σοβαρό πρόβληµα 
ασφάλειας!
�Κάθε εξοπλισµός ασφάλειας µπορεί να προκαλέσει ένα νέο 
κίνδυνο. Κάθε αλλαγή σε εξοπλισµό, ακόµα και αν γίνεται για τη 
βελτίωση της ασφάλειας, µπορεί να προκαλέσει νέους κινδύνους 
ή να κάνει τους ήδη υπάρχοντες περισσότερο σοβαρούς.Αυτό 
συµβαίνει ειδικά αν ο εξοπλισµός ασφάλειας δεν εγκαθίσταται 
σωστά. 

1

32


