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Үйлдвэрийн ажилтнуудад сануулах нь

Аюулыг таньж тодорхойлох – нь үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны эхний алхам юм!
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Beacon –Үйлдвэрлэлийн Аюулгүй Ажиллагааны Сануулга  ихэвчлэн Африк, Араб, Каталан, Хятад , Чех, Дани, Голланд, Англи, Филиппин, Франц, Герман, Грек, Гужарати, Еврей, Хинди, 
Индонези, Итали, Япон, Солонгос, Малай, Марати, Монгол, Перси, Польш, Португали, Роман, Орос, Испани, Швед, Тэлугу, Тайланд, Турк болон Вьетнам хэл дээр гарсан байна.

Та юу хийж чадах вэ?

Зарим аюул нь бусад аюултай харьцуулахад
илт мэдэгдэхүйц байдаг. Тухайлбал бид бүгд
хурц иртэй хутгыг хараад зүсэх аюулыг нь
мэддэг учраас болгоомжтой харьцдаг.

Аюултай материал нөөцлөх савны гадна
зохих хаягжилт байвал бид мөн л дээрхтэй
адил ханддаг. Гэвч нөөцлөх сав эсвэл шугам
хоолой нь хоосон, дүүрэн, даралттай эсэхийг
тогтоох хэцүү. Ялангуяа тухайн
үйлдвэрлэлийн процесст ашиглагддаг бүх
материал, энергитэй холбоотой аюулуудын
талаар бүрэн ойлголттой байх бүүр ч хэцүү.

Нэгэн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн
угсралтыг салгах үед ямар ч тэмдэглэгээ,
хаягжилтгүй шугам хоолойд хүхрийн хүчил
илэрсэн бөгөөд ажилтанд гэмтэл учруулсан
байна.

 Үйлдвэрлэлийн процесс болон тоног төхөөрөмж тус бүрд
агуулагдах материалын талаар мэддэг бай. Урвал явагддаг
системийн хувьд цаг хугацааны явцад өөрчлөлт орж болзошгүй.

 Шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн хаягжилт бүрэн зөв, нүдэнд
харагдахаар, уншигдахаар байгаа эсэхийг нягтлан шалга.

 Өөр өөр материалыг боловсруулахтай холбоотойгоор тоног
төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх эсвэл төхөөрөмжийг
солих тохиолдолд Өөрчлөлтийн Менежментийн (MOC) дагуу
зохих үзлэг шалгалтыг хийж, тоног төхөөрөмжийн хаягжилтыг
шинэчлэх шаардлагатай эсэхийг тогтоо.

 Шугамыг задлах, даралтат савыг нээх, түгжиж пайзлах (LOTO)
журмуудыг мөрд.

 Системийг эдгээр үйл ажиллагаанд бэлтгэх үед шаардлагатай
зөвшөөрлүүдийг бүрэн бүрдүүлэх ёстойг хатуу анхаар. Хэрэв
ямар нэгэн тодорхой бус, шийдэгдээгүй асуудал байвал
процессыг үргэлжлүүлэхээс өмнө зогсолт хийж, нөхцөл байдлыг
шалгуул. Ажлын зөвшөөрөлтэй холбоотой алдааны улмаас олон
осол тохиолдож байсан (2018 оны 6-р сарын Beacon-ыг хар).

Та мэдэх үү?

Нууцлагдсан аюулууд!

Энэ яагаад чухал вэ? Та зөвхөн нүдээр
харсан, тодорхойлсон аюулыг л хянах
боломжтой. Химийн эсвэл нефть-
химийн үйлдвэрүүдэд үйл ажиллагааны
процессыг шууд харуулах олон
хөдөлгөөнт эд анги байдаггүй. Тэгэхээр
аюулыг таньж тодорхойлох, ойлгох
шаардлагатай ба тэдгээрийг хянах
систем байх хэрэгтэй гэсэн үг.

Ялангуяа даралтат сав, шугам
хоолойг нээхийн өмнө холбогдох
аюулуудын талаар мэддэг байх нь чухал.
Боловсруулах тоног төхөөрөмж дотор
ямар материал байгаа эсвэл байсан
талаар, мөн температур ба даралтын
хэмжээг сайн мэдэхгүйгээр ажилд
бэлтгэх хэцүү бөгөөд энэ нь аюул учрах
боломжтой.
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материал::

Тэгэхээр бид юу хийх шаардлагатай вэ? Хангалттай
мэдээлэлтэй болох хүртэл бүх төрлийн аюулыг
хамгийн ноцтой түвшинд байгаа мэт хандах
хэрэгтэй.


