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Τι µπορούµε να κάνουµε;

Σε πολλά σοβαρά συµβάντα, µπορεί να βρέθηκαν περισσότεροι άνθρωποι από όσους 
χρειάζονταν στην περιοχή για να πραγµατοποιήσουν ή να παρακολουθήσουν µια εργασία. 
Μερικά παραδείγµατα:
• 19 άνθρωποι διερευνούσαν τη διαρροή ενός αγωγού πετρελαίου σε ένα διυλιστήριο. Η 

διαρροή ξαφνικά αυξήθηκε σε µέγεθος απελευθερώνοντας ένα εύφλεκτο νέφος αερίων, 
το οποίο αναφλέχθηκε (1).Παρόλο που µερικοί τυλίχθηκαν στις φλόγες όλοι κατάφεραν 
να διαφύγουν.

• 17 θάνατοι προκλήθηκαν από µια έκρηξη, όταν επαναλειτούργησε ένας συµπιεστής που 
αποµάκρυνε ατµούς από µία δεξαµενή αποβλήτων. Ξαφνικά στη δεξαµενή είχε 
δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα (2).

• 3 από τους 6 εργαζόµενους που διερευνούσαν µια διαρροή αγωγού σε ένα εργοστάσιο 
επεξεργασίας µετάλλων, τραυµατίστηκαν θανάσιµα όταν ξέσπασε φωτιά υδρογόνου (3).

Ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού είναι  µεγαλύτερος όταν ο εξοπλισµός είναι σε 
φάση ξεκινήµατος, σταµατήµατος ή σε µη κανονική λειτουργία. Γιατί; Σε µερικές 
περιπτώσεις τα συστήµατα προστασίας µπορεί να µη λειτουργήσουν κανονικά κατά τη 
διάρκεια µιας µεταβατικής κατάστασης. Κατά το ξεκίνηµα είναι πιθανό κάποιος να έχει 
κάνει λάθος στην προετοιµασία του εξοπλισµού και κάτι να µην είναι σωστό. Ίσως µια 
βάνα να έχει αφεθεί ανοιχτή, ενώ έπρεπε να είναι κλειστή, µια τυφλή να έχει αφεθεί σε µια 
γραµµή, ή κάποιο άλλο λάθος. Οι άνθρωποι που ασχολούνται µε  το ξεκίνηµα 
επικεντρώνονται στις αντίστοιχες εργασίες και µπορεί να µη σκέφτονται τι  θα µπορούσε 
να έχει γίνει στραβά ή ποιες  µπορεί να είναι οι συνέπειες. Μια ανώµαλη κατάσταση 
ενδέχεται να προκαλέσει µεγάλο αριθµό alarmsκαι να αποκρύψει ένα πιθανό πρόβληµα.
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Να σκεφτόµαστε ποιός δε χρειάζεται να παρίσταται σε ξεκινήµατα ή διερευνήσεις! 

Ποιοί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι;

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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Να επανεξετάσουµε τις διαδικασίες µη κανονικής λειτουργίας- πχ. ξεκινήµατος, σταµατήµατος, upsets, διερεύνησης ή 
προβληµάτων διεργασίας ή εξοπλισµού. Οι διαδικασίες πρέπει να ορίζουν ποιος επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή και 
ποιος όχι. Αν αυτό δεν καθορίζεται, να ρωτάµε τους ανώτερους στην ιεραρχία. Παρακάτω παρατίθενται µερικές ερωτήσεις  
στις οποίες οι διαδικασίες λειτουργίας πρέπει να απαντούν: 
1. Ποιος είναι απαραίτητος γι’ αυτή την εργασία; Ποιος ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται εκεί; Ποιοι είναι αυτοί που απλά δε 

χρειάζεται να είναι στην περιοχή και πρέπει να οδηγούνται σε ασφαλές µέρος; Για προγραµµατισµένες εργασίες, όπως 
σταµάτηµα και ξεκίνηµα, αυτό πρέπει να καθορίζεται όταν οργανώνεται το σχέδιο ξεκινήµατος ή σταµατήµατος.

2. Αν κάτι πάει στραβά, τι θα µπορούσε να συµβεί στους παρευρισκόµενους στην περιοχή; 
3. Να επανεξετάσουµε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής- περιγράφουν τι πρέπει να κάνουν όσοι δε 

σχετίζονται µε την αντιµετώπιση; 
4. Γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι στην περιοχή τι πρέπει να κάνουν αν συµβεί κάποια διαρροή; Έχουν τα κατάλληλα µέσα 

ατοµικής προστασίας;
5. Ενδεχοµένως να αναβάλουµε εργασίες ώστε να αποφύγουµε να παρευρίσκονται στην περιοχή άνθρωποι που δε 

χρειάζονται κατά τη διάρκεια φάσεων µη κανονικής λειτουργίας.
6. Αν δεν έχουµε συγκεκριµένη δουλειά να κάνουµε στην παραγωγή, τότε δεν πρέπει να είµαστε εκεί! Αν δεν είµαστε 

σίγουροι, να ζητάµε άδεια από τον εργοδηγό ή από το χειριστή για να είµαστε παρόντες κατά τη διάρκεια µιας 
εργασίας/λειτουργίας.
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Αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή, είτε στην αίθουσα ελέγχου ή στο εργοστάσιο, µπορεί να δηµιουργηθεί 
αναστάτωση, προκαλώντας λάθος αποφάσεις οι οποίες µπορεί να καταλήξουν σε σοβαρά συµβάντα ασφάλειας διεργασιών. 
Μπορεί επίσης κάποιος να τραυµατιστεί από κάποιο πιθανό συµβάν, ενώ δεν υπήρχε λόγος  να βρίσκεται στην περιοχή. 


