Controlori
Pentru a asigura faptul că implementarea noului LMRA se desfășoară fără
incidente, se desemnează cel puțin 1 controlor pentru fiecare organizație,
care este implicat activ în desfășurarea interviurilor LMRA. Acești controlori sunt responsabili în mod special pentru urmărirea aspectelor implementării noului LMRA.
• Asumarea „rolului de ambasador” intern.
•	Lansarea unui program de instruire în domeniul LMRA în cadrul propriei
organizații.
•	Distribuirea/punerea la dispoziție a unui număr suficient de carduri
LMRA în cadrul propriei organizații.
•	Procesul general de implementare a unui LMRA de succes în cadrul
propriei organizații.

Comandarea cardurilor
Noua metodă LMRA are un singur card LMRA unificat pentru
Parcul industrial Chemelot și Campusul Brightlands Chemelot.
Aceste carduri au fost realizate de grupul de lucru One in Safety
2.8 „LMRA 2.0”.
Orice organizație care se asigură de obicei că sunt disponibile fizic cardurile LMRA la propriile birouri de producție este responsabilă pentru
obținerea noilor carduri. Fișierul de tipărit pentru Chemelot LMRA 2.0
unificat poate fi descărcat de pe site-ul de intranet Chemelot:
https://www.intranetchemelot.nl/samen-bewust-veilig/lmra
Informații suplimentare sunt cuprinse și în Reglementările la nivel de uzină pentru uzina de la Chemelot, secțiunea 5.6. Fiecare organizație poate
organiza imprimarea și distribuirea cardurilor prin intermediul canalelor
obișnuite.

Uzina identificabilă pe card
Pentru a conecta cardul LMRA în mod vizibil și
identificabil de propria organizație, puteți adăuga sigla propriei companii
pe noul card LMRA. Un spațiu separat este rezervat în acest scop pe fișierul
de tipărit pe care l-am pus la dispoziție (pe partea frontală a cardului în
colțul din dreapta jos). Acest lucru trebuie să fie coordonat de către fiecare
organizație cu propriul furnizor.

Întrebări?
Încă mai aveți întrebări despre noul LMRA în folderul Chemelot?
Contactați organizația Chemelot prin intermediul:
https://www.chemelot.nl/contact
(începeți mesajul prin completarea câmpului întrebării, sugestiei
sau comentariului în cadrul textului despre LMRA 2.0)

O nouă
metodă de lucru pentru
LMRA la Chemelot.
Pe 1 ianuarie 2021, vom realiza procesul nostru LMRA
(Analiza Riscului de Ultimă Oră) într-un mod unificat
la Parcul Industrial Chemelot și Campusul Brightlands
Chemelot. Începând de la această dată, metodologiile
mai vechi existente vor fi înlocuite de o singură abordare unitară pentru realizarea LMRA.

One
in
Safety

Prin trecerea la o singură abordare unitară, întreaga
uzină de la Chemelot va furniza informații în mod unificat atunci când identifică riscurile/pericolele chiar
înainte de executarea unei sarcini. Metoda aleasă
ne va ajuta să ne facem treaba cu informații corecte
și la calitatea corespunzătoare. Toate aceste lucruri
se fac pentru a îmbunătăți performanțele Chemelot
în domeniul siguranței și pentru a îndeplini ambiția
anunțată de a deveni cea mai sigură uzină din Europa
Occidentală până în 2025.
De ce LMRA 2.0?
Programul One in Safety a fost început la Chemelot parțial din cauza
constatărilor din raportul Comisiei de siguranță din Olanda din 2018.
O recomandare și un obiectiv din raport este de a face eforturi pentru
mai multă uniformitate la Chemelot în ceea ce privește menținerea unui
mediu de lucru sigur. Mai mult, interviurile cu personalul din producție
au arătat că diferențele de metodologii și carduri LMRA provocau confuzie. Așadar, avem nevoie de mai multă uniformitate! Ca urmare, consiliul
de administrație Chemelot a decis să creeze un grup de lucru în cadrul
fluxului de lucru 2 al programului One in Safety, care lucrează după o
singură metodologie LMRA unitară pentru Parcul industrial Chemelot și
Campusul Brightlands Chemelot. Mandatul lor este de a lucra pentru o
singură metodă LMRA care va fi implementată efectiv începând de la 1
ianuarie 2021.

Metodologia EPA
S-a decis aplicarea principiului EPA pentru noua metodă. Această metodă
este deja utilizată cu succes la mai multe unități din cadrul Chemelot. Literele din termenul EPA reprezintă fiecare unul dintre cei trei factori care
sunt discutați într-o discuție adecvată despre LMRA.
Mediu – Aceasta implică identificarea riscurilor care apar în
legătură cu mediul. Aceasta include ridicarea în apropierea sarcinii, lucrul într-un spațiu închis și realizarea mai multor sarcini
pe niveluri suprapuse.

Proces – Litera P se referă la examinarea riscurilor apărute în
timpul procesului de producție. De exemplu, produsele care pot
intra în contact cu persoanele, suprafețele fierbinți și orice echipament sensibil care trebuie să fie luat în considerare.

Activitate – Litera A reprezintă Activitatea care este realizată
în timpul sarcinii. De exemplu, lucrul la o parte din instalație,
construirea unei schele sau curățarea unei părți de conductă.
În acest caz, riscurile care apar direct când se execută sarcina
sunt discutate împreună. Bineînțeles, personalul trebuie să se
asigure că aceste riscuri sunt minimizate prin luarea măsurilor
adecvate de control. De exemplu, amplasarea de balustrade
pentru lucrul la înălțime și încercuirea unei zone de lucru.

De la diversitate la uniformitate
pentru a oferi un mediu de lucru sigur

La drum cu bagajul potrivit
Pentru a asigura introducerea și utilizarea cu succes a noii metode LMRA,
persoana care se ocupă de LMRA trebuie să fie conștientă de modul în
care metoda EPA poate fi pusă în practică cel mai bine. Adresarea întrebărilor deschise potrivite este un avantaj care asigură o discuție despre
LMRA de o calitate decentă.

Instrucțiuni în cadrul platformei ENTER
Pentru a informa corespunzător orice persoană care intră în contact cu
LMRA, a fost adăugat un modul pe platforma de instruire online existentă
ENTER, care utilizează principiul spălării mașinilor pentru a discuta LMRA.
Fiecare angajat care se va ocupa de un LMRA trebuie să cunoască bine
toate instrucțiunile înainte de 1 ianuarie 2021. Pentru personalul de la
Uzina industrială Chemelot, instrucțiunile pot fi accesate prin intermediul
Dataclient, care este conectat la sistemul de acces cu carduri. Pentru
personalul de la Campusul Brightlands, se va oferi o soluție adecvată în
cadrul structurii aplicabile a instrucțiunilor de acces.

Instruirea în legătură cu lucrarea
Personalul care va utiliza LMRA trebuie să fie instruit în legătură cu acesta pentru a crește și garanta calitatea LMRA. De exemplu, în cadrul unui
proces LMRA corect, trebuie să constatați dacă sunt identificate toate
riscurile înainte de a începe o sarcină, adresându-vă dvs. sau partenerului de discuție întrebările deschise. Adresarea întrebărilor deschise pare
naturală, dar se dovedește adesea dificil de realizat în practică. Sarcina
instructorului este de a asigura asistența prin prezența sa acolo unde au
loc discuțiile LMRA. Fiecare organizație care este implicată activ în procesul LMRA realizat la Chemelot trebuie să pună la dispoziție o capacitate
suficientă în cadrul propriei organizații. Acest lucru este necesar pentru
a asigura că există suficienți instructori LMRA pregătiți să ofere tuturor
persoanelor din domeniu îndrumarea corespunzătoare.

