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     :مثال براي است داشته نقش فرآيندي حوادث از بسياري در زدن بر ميان
 ها دستورالعمل از پيروي عدم•
 اصالحي اقدام انجام بدون ها آالرم كردن خارج سرويس از•
 موجود وضعيت بررسي منظور به اي دوره بازديد در كوتاهي•
 ليست چك به مراجعه بدون ولي دستورالعمل از پيروي•

  حالت بهترين در كه بدانيد ولي .باشيد داده انجام را فعاليتي بار صدها شما است ممكن
  استفاده ليست چك از اگر بنابراين .دهد انجام درصد 99 دقت با را كاري است قادر انسان
  ندهيد انجام را اجرايي مراحل از يكي كار انجام بار ده در كه است محتمل بسيار نكنيد

 .باشد پيچيده كمي اجرايي روش اگر بخصوص
 .داشت خواهد بر در را شديدي تبعات ولي رسد، مي نظر به جزيي موضوع اين چه اگر

  و شده بزرگ حوادث باعث تواند مي ها دستورالعمل از ضعيف و نادرست نامناسب، استفاده
  كود توليد كارخانه در انفجاري 1994 دسامبر در مثال براي .گردد تلفات و مجروحيت به منجر

  نفر 18  كشته، نفر 4 حادثه اين اثر در .افتاد اتفاق Iowa ايالت در واقع Port Neal شيميايي
 شديدي تخريبي اثرات نيز شده آزاد شيميايي مواد و شد تخريب واحد از زيادي بخش مصدوم،

  متحده اياالت زيست محيط از حفاظت آژانس حادثه، ي كننده بررسي تيم .داشت زيست محيط بر
(US EPA) دستورالعمل نداشتن ي نتيجه انفجار» كرد گيري نتيجه چنين خود نهايي گزارش در  

  شده منجر انفجار به لزوماً كه كرده ايجاد واحد در را شرايطي و بود ايمن و مكتوب عملياتي هاي
 .«است

 ابزار تجهيز يك خواندن براي است ممكن است؟ چگونه وضعيت تر مشكل وظايف مورد در
  اطمينان حصول جهت را فرآيندي مخزن درب يا برويد باال پله زيادي تعداد از باشد الزم دقيقي

  واحد انتهاي تا را زيادي راه والو وضعيت كردن چك براي يا و كنيد باز محتويات سطح از
  اين با .شوند مي گرفته ناديده سادگي به موارد اينگونه دارد وجود زيادي كار كه زماني .بپيماييد
  اشغال سطل كنار در كه اي زباله مانند دقيقا داد، خواهد انجام را كار اين ديگر نفر يك كه تصور
 .شود نمي انجام هرگز كار آن باشند داشته مشابه رفتاري افراد همه اگر ولي !است افتاده

  پرتاب را كاغذي تكه كه ايد كرديده تالش حال به تا آيا     
  به بايد موفقيت عدم صورت در بياندازيد؟ زباله سطل در و

  به را آن دوباره و برداريد را كاغذ تكه مراجعه، زباله سطل
  واقع در چيست؟ اين حاصل .بياندازيد زباله سطل داخل
  زباله سطل به مجدداً كرده، مصرف بيشتري انرژي بايد

  اگر .بياندازيد سطل در را آن برداشتن، از پس و مراجعه
  شخص افتد؟ مي اتفاقي چه ندهيد انجام را كار اين شما

 .دهد انجام شما براي را كار اين بايد ديگري
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 شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟

روشهاي و ها دستورالعمل از هميشه    
  اگر .كنيد پيروي كامل بطور اجرايي

  است، نادرست يا ناقص دستورالعملي
  ميان در خود سرپرست با را مشكل
  بطور كار مايلند سرپرستان .گذاريد
 .شود انجام ايمن و صحيح

 از اي دوره بازرسي و بازديد براي 
  انجام جهت كافي و مناسب زمان واحد،

 .بگيريد نظر در
برخي به دسترسي اگر بازديد هنگام  

 مانند است مشكل بازرسي جهت نقاط
  كاليبراسيون عدم يا و بودن خراب

  مايع نشت دقيق، ابزار تجهيزات
  و لرزش لوله، خطوط از نامعلوم
  پمپ طبيعي غير صداي همزن، ارتعاش

  نظر به كه ديگري مسئله هر يا و
 كرده يادداشت را آن آيد، مي نادرست

  هيچ .دهيد اطالع خود سرپرست به و
  مگر كند حل را مشكلي تواند نمي كس
 !باشد داشته اطالع آن از آنكه

  بار براي و ابتدا از شما اگر .دارد كاربرد فرآيند ايمني در مشابهي شرايط چنين
  يا !دهيد انجام آنرا دوباره بايست مي ندهيد، انجام صحيح را كاري نخست
 در وظايف برخي .دهد انجام دوباره را آن شما جاي به بايد ديگري شخص

 بديهي و آشكار كامالً زمين روي بر زباله افتادن مانند فرآيند ايمني حوزه
 مانند) نخست بار در فرآيند ايمني به مربوط وظايف صحيحِ انجام عدم .نيست

  بسيار نتايج تواند مي (اجرايي روش بر منطبق دقيق ابزار تجهيزات بازرسي
  چه .باشد داشته اطراف محيط و جامعه همكارانتان، شما، براي را باري زيان
 افتد؟ مي اتفاق اين چگونه و كجا زماني، چه داند مي كسي
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