
 Semnele de avertizare sunt afişate pentru

a reaminti personalului pericolele

specifice echipamentelor şi procesului

dintr-o anumită zonă a instalaţiei.

 Semnele de avertizare pot specifica

deasemenea ce lucrări se pot face în

siguranţă în zona de proces sau cu un 

anumit tip de echipament.

 Semnele de avertizare într-o zonă de 

proces precizează adesea cerinţele

privind echipamentul individual de 

protecţie (PPE) şi alte informaţii despre

siguranţă. Avertizările şi cerinţele

privind PPE pot fi deasemenea incluse în

procedurile de operare şi mentenanţă

sau, în documentele asociate permisului

de lucru.

 Dacă există prea multe semne şi

avertizări ce ţin de procedurile de lucru, 

multe dintre acestea pot fi trecute cu 

vederea şi se poate produce un incident.
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Mesaje pentru personalul din operaţiuni

Avem nevoie de semne de avertizare - și trebuie să fie la sursă!
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Mai 2019Înconjurat de semne de avertizare?

Ce puteţi face?

Cele două fotografii din dreapta au fost făcute

într-un aeroport. Dispozitivul este un lift pentru

personal (ascensor), utilizat pentru a ridica

personalul pentru o efectua o sarcină de serviciu. 

Pe această platformă există 24 semne de avertizare. 

Câte din aceste semne consideraţi că citeşte

operatorul? Fără nici un dubiu toate aceste semne

de avertizare au rolul lor şi servesc unui scop. Dar,  

cineva s-ar putea întreba dacă atât de multe

avertismente distrag atenția sau sunt atât de imense

încât nimeni nu le acordă atenție. 

Aţi fost vreodată supraîncărcați de diverse 

informări? Da! În industriile de proces ar putea fi 

semnul de avertizare pe care îl căutaţi și nu vă

deranjează să-l citiți, sau ar putea un avertisment

într-o procedură pe care nu o observați.

Ştiaţi că?
 Întotdeauna citiţi semnele de avertizare înainte de a intra într-o 

zonă de proces sau înainte de a utiliza un echipament, pentru a vă

reaminti ce trebuie făcut şi deasemenea ce nu trebuie făcut.

 Citiţi şi înţelegeţi cerinţele de siguranţă şi PPE din procedurile de 

operare şi mentenanţă şi documentele asociate permisului de 

lucru. Respectaţi aceste cerinţe şi, solicitaţi ajutor din partea

superiorilor dacă nu înţelegeţi cerinţele.

 Dacă consideraţi că o procedură scrisă sau un panou de 

semnalizare conţine prea multe semne de avertizare care pot 

distrage atenţia cititorilor de la ce este esenţial, raportaţi acest

lucru superiorului dumneavoastră.

 Sunt plasate semnele de avertizare în locuri potrivite şi sunt

suficiente ca şi număr? Sunt ele eficiente? Sunt ele corecte?

 Sugerați oportunități pentru a îmbunătăți semnele de avertizare

sau avertismentele din proceduri. De exemplu, în imaginea de mai

sus există 24 de semne de avertizare pentru platformă. Ar putea fi 

combinate unele dintre aceste 24 de semne de avertizare? 

Grupate? Prioritizate? Sunt toate necesare?

 Citiţi Beacon-ul din Mai 2013 pentru mai multe exemple şi

semnalizare deficitară.
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