
 எந்திரங்கள் மற்றும் பிராஸஸில்
உள்ள தீங்குகளள
நிளைவூட்டுவதற்கு எச்சரிக்ளக
பலளககள் ளவக்கப்படுகின்றை.

 பிராஸஸ் ஏரியா மற்றும்
எந்திரங்களில் உள்ள
பாதுகாப்பின்ளமளய குறிக்கவும்
எச்சரிக்ளக பலளககள்
ளவக்கப்படுகின்றை.

 பிராஸஸ் ஏரியாவில் உள்ள
பலளககள் PPE யின் ததளவகள்
மற்றும் இதர பாதுகாப்பு தகவல்களள
குறிப்பதாகவும் இருக்கும். இதத
தகவல்கள் இயக்க சசயல் முளறகள்
(Operating procedures) பராமரிப்பு சசயல்
முளறகள் (maintenance procedures), ஒர்க்
சபர்மிட் ஆகியவற்றிலும் இருக்கும்.

 எச்சரிக்ளக குறியடீுகள் அதிக
எண்ணிக்ளகயில் இருக்கும்தபாது
ஒரு சிலவற்ளற கவைிகப்படாததால்
விபத்துக்கள் ஏற்படலாம்.
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எச்சரிக்கை குறியீடுைளால் சூழப்படிருக்கிறீர்ைளா?

நீங்ைள் என்ன சசய்யலாம்?

வலது பக்கத்தில் உள்ள இரண்டு
நிழற்படங்களும் ஒரு விமாை நிளலயத்தில்
எடுக்கப்பட்டது. குறிப்பிட்ட தவளலக்காக
பணியாட்களள ஏற்ற படத்திலுள்ள மின் தூக்கி
(elevator). பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன்
நளடதமளடயில் 24 எச்சரிக்ளக குறியடீுகள்
உள்ளை. இதில் எத்தளை குறியடீுகளள
ஆபதரட்டர் படிப்பார் என்று நிளைக்கிறரீ்கள்?
அங்கு ளவக்கப்பட்டுள்ள அத்தளை
குறயீிடுகளும் ததளவயாைளவதான். அைால்
பார்ப்பவர்களின் கவைத்ளத சிதறடிக்கும் என்றால்
அதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்ளல
நாம் எப்தபாதாவது தகவல்களால்
திணிக்கப்பட்டிருக்கிதறாமா? ஆம்! இரசாயை
சதாழிற்சாளலகளில் இது தபான்ற எத்தளை
குறியடீுகளள நாம் கடந்து சசன்றிருப்தபாம் .
சசயல்முளறயில் (Procedure) உள்ள எத்தளை
எச்சரிக்ளககளள கவைிக்காமல் விட்டிருப்தபாம்?.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

 பிராஸஸ் ஏரியா அல்லது எந்திரங்கள் பகுதிக்கு நுளழயும்
முன்பு "சசய் - சசய்யாதத" பற்றி நிளைவூட்டிக்சகாள்ள
எச்சரிக்ளக பலளககளள எப்தபாதும் படிக்கவும்.

 இயக்க சசயல் முளறகள், பராமரிப்பு சசயல் முளறகள், ஒர்க்
சபர்மிட் ஆகியவற்றில் உள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் PPE

ததளவகளள படித்து, புரிந்து அளத களடபிடிக்க தவண்டும.
சந்ததகம் ஏதும் இருப்பின் தமற்பார்ளவயாளளர அனுகதவண்டும.

 கவைத்ளத சிதறடிக்கும் வளகயில் எச்சரிக்ளக பலளககள்
ததளவக்கு அதிகமாக இருந்தால் அளத தமற்பார்ளவயாளருக்கு
சதரிவிக்கவும்.

 எச்சரிக்ளக குறிகள் சரியாை இடத்தில் சரியாை எண்ணிக்ளகயில்
உள்ளைவா? அளவகள் திறன்பட நிளைவூட்டுகின்றைவா?
அளவகள் துல்லியமாக உள்ளைவா?

 எச்சரிக்ளக பலளககள் அல்லது சசயல் முளறயில் உள்ள
எச்சரிக்ளக கருத்துக்களள தமம்படுத்த பரிந்துளர சசய்யவும்.
உதாரணம்: தமதல உள்ள படத்தில் நளடதமளடயில் 24
எச்சரிக்ளக குறியடீுகள் உள்ளை. அவற்றில் சிலவற்ளற
ஒன்றிளணக்கலாமா? குழுக்களாக மாற்றலாமா?
முக்கியத்துவத்தின்படி வரிளச படுத்தலாமா? அளவகள்
அளைத்துதம ததளவதாைா?

 சரியற்ற குறியடீு பற்றிய தமலும் உதாரணங்களுக்கு தம 2013
பகீாளை படிக்கவும்.
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