Challengersi
W celu zapewnienia sprawnego wdrożenia nowego LMRA w każdym
przedsiębiorstwie, które przeprowadza rozmowy LMRA, wyznaczony został co najmniej jeden challenger. Taki challenger odpowiedzialny jest za
następujące aspekty wdrożenia nowego LMRA.
• Pełni wewnętrzną „rolę ambasadora”.
• Rozpoczyna w swoim przedsiębiorstwie program instruktażowy LMRA.
•	Rozdziela / udostępnia wystarczającą liczbę kart LMRA w swoim przedsiębiorstwie.
•	Prowadzi ogólny monitoring procesu pomyślnego wdrożenia LMRA w
swoim przedsiębiorstwie.

Zamawianie kart
W ramach nowej metody LMRA w Chemelot Industrial Park i
Brightlands Chemelot Campus wykorzystywana będzie jedna
ujednolicona karta LMRA. Karty te opracowane zostały przez
grupę roboczą 2.8, “LMRA-2.0”, programu „Razem świadomie
bezpieczni”.
Każde przedsiębiorstwo, które zwykle dba o to, aby w recepcji dostępne
były karty LMRA, odpowiedzialne jest za uzyskanie nowych kart. Plik do
druku ujednoliconej karty LMRA 2.0 dla Chemelot można pobrać z witryny intranetowej:
https://www.intranetchemelot.nl/samen-bewust-veilig/lmra
Dodatkowe informacje znaleźć można w regulaminie parku Chemelot,
paragraf 5.6. Każde przedsiębiorstwo może więc za pomocą zwykle używanego kanału wydrukować i udostępnić karty.

Rozpoznawalny na karcie zakład
Aby łatwo rozpoznać, że karta LMRA
dotyczy danego przedsiębiorstwa, można na niej umieścić logo firmy.
W udostępnionym do wydruku pliku wyznaczono w tym celu osobne miejsce (w prawym dolnym rogu przedniej części karty). Każde przedsiębiorstwo musi to skoordynować ze swoim dostawcą kart.

Pytania?
Jeśli po przeczytaniu tej ulotki mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące nowego LMRA w Chemelot, prosimy o kontakt z
naszą organizacją pod adresem:
https://www.chemelot.nl/contact
(prosimy na początku pytania, sugestii lub uwagi wpisać tekst
„LMRA 2.0”)

Nowy sposób
przeprowadzania LMRA
w Chemelot.
1 stycznia 2021 r. przeprowadzimy LMRA (Last Minute
Risk Analysis – analiza ryzyka w ostatniej minucie) w
jeden i ten sam sposób w Chemelot Industrial Park i
Brightlands Chemelot Campus. Od tego dnia zamiast
dotychczasowymi metodami kierować się będziemy
przy wykonywaniu LMRA ujednoliconym podejściem.

Razem
świadomie
bezpieczni

Dzięki zastosowaniu ujednoliconej metody przeprowadzania LMRA z całego terenu parku Chemelot
dostarczane będą informacje dotyczące oceny ryzyka
/ zagrożeń tuż przed wykonaniem czynności roboczej. Wybrana w tym celu metoda pomoże wykonać
pracę w oparciu o właściwe informacje i zapewniając
odpowiednią jakość. To wszystko w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Chemelot i realizacji
ambicji, aby stać się w 2025 r. najbezpieczniejszym
parkiem przemysłowym w Zachodniej Europie.
Dlaczego LMRA 2.0?
Na terenie parku Chemelot, częściowo w wyniku ustaleń raportu holenderskiego biura ds. bezpieczeństwa w 2018 r., rozpoczęto realizację programu „Razem świadomie bezpieczni”. Jednym z zaleceń i celów
sformułowanych w raporcie jest dążenie do większego ujednolicenia w
zakresie ochrony bezpiecznego środowiska pracy na terenie Chemelot.
Wywiady z pracownikami w miejscu pracy pokazały, że duże różnice w
metodach i kartach LMRA powodują dezorientację. Potrzeba więc ujednolicenia! Zarząd Chemelot postanowił więc dodać w ramach drugiego etapu prac programu „Razem świadomie bezpieczni” grupę roboczą do pracy
nad ujednoliconą metodą LMRA dla Chemelot Industrial Park i Brightlands
Chemelot Campus. Zlecono jej stworzenie ujednoliconej metody LMRA,
która będzie stosowana od 1 stycznia 2021 r.

Metoda OPA
Na nową metodę wybrano tzw. zasadę OPA. Metodę tę stosuje już z
powodzeniem wiele zakładów na terenie Chemelot. Każda z liter skrótu
OPA oznacza jeden z trzech aspektów omawianych podczas odpowiednio
przeprowadzonej dyskusji na temat LMRA.
Otoczenie – Dotyczy oceny ryzyka w ramach środowiska pracy,
w tym podnoszenia obiektów w pobliżu miejsca wykonywania
czynności roboczej, ale też pracy w ograniczonej przestrzeni i
wykonywania wielu czynności jednej nad drugą.

Proces – Litera P dotyczy zagrożeń w ramach procesu produkcji. Na przykład produkty, z którymi można mieć styczność, gorące powierzchnie i wszelki wrażliwy sprzęt, które należy wziąć
pod uwagę.

Aktywność – Litera A odnosi się do czynności roboczej, która jest wykonywana podczas wykonywania pracy. Może to
być poprawa elementu instalacji, budowanie rusztowania lub
czyszczenie odcinka rury. W tym przypadku omawiane są zagrożenia wynikające bezpośrednio z wykonywania danej czynności. Oczywiście należy ograniczyć te zagrożenia do minimum
poprzez stosowanie odpowiednich środków kontroli. Na przykład
korzystanie z barierek i poręczy podczas pracy na wysokości i
odgradzanie miejsca pracy.

Od różnorodnego do ujednoliconego podejścia
– na rzecz bezpiecznego środowiska pracy

Dobre przygotowanie
Aby wprowadzenie i zastosowanie nowej metody LMRA było owocne,
ważne jest, aby osoba przeprowadzająca analizę LMRA miała informację
na temat tego, jak metodę OPA można najlepiej zastosować w praktyce.
Zadawanie właściwych pytań otwartych jest tym, co zapewni skuteczność
rozmowy LMRA.

Instrukcje na platformie ENTER
Aby zapewnić odpowiednie informacje każdemu, kto ma styczność z
LMRA, na istniejącej internetowej platformie instruktażowej ENTER
umieszczono moduł, w którym, aby omówić LMRA, wykorzystano zasadę
myjni samochodowej. Każdy pracownik, który będzie wykonywał LMRA,
musi przyswoić sobie instrukcje do 1 stycznia 2021 r. Pracownicy parku
Chemelot Industrial mają dostęp do instrukcji poprzez Dataclient, który
jest połączony z systemem kart dostępu. Pracownikom Brightlands Campus zostanie zapewnione odpowiednie rozwiązanie w ramach obowiązującej tam struktury instrukcji dostępu.

Instruktaż
W celu podwyższenia i zagwarantowania jakości LMRA ważne jest, aby
pracownicy wykonujący LMRA mieli zapewnione wsparcie instruktora. Dla
przykładu – w przypadku poprawnej analizy LMRA należy zadać sobie lub
osobie, z którą przeprowadzana jest rozmowa, właściwe pytania otwarte,
aby dowiedzieć się, czy tuż przed rozpoczęciem wykonywania czynności
roboczej zidentyfikowano wszystkie zagrożenia. Zadawanie otwartych
pytań wydaje się czymś oczywistym, ale w praktyce często okazuje się
trudne. Zadaniem instruktora jest wsparcie pracownika poprzez obecność
podczas rozmów LMRA. Każde przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczące
w LMRA prowadzonym w Chemelot musi wyznaczyć wystarczającą
liczbę instruktorów w ramach swojego przedsiębiorstwa. Ma to na celu
zapewnienie każdemu pracownikowi w terenie odpowiednie wsparcie.

