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What do these incidents, which were all major failures of complex technical systems, have in common? In all 

of them, the incident investigations identified problems in the organization’s “safety culture” as an important 

contributing factor. But, what is “safety culture”? The United Kingdom Health and Safety Executive defines 

safety culture as “ ... the product of the individual and group values, attitudes, competencies and patterns of 

behavior that determine the commitment to, and the style and proficiency of, an organization's health and 

safety programs.” It sounds pretty complicated, and the other definition: “Safety culture is how the 

organization behaves when no one is watching.” While management has a key leadership role in establishing 

a good safety culture in an organization, everybody must contribute.  

 

Since catastrophic accidents are not very common, it is easy to begin to believe that nothing bad can happen. 

People can become complacent, and have a false sense of security. Good operations can be compromised. 

Critical protective systems and procedures may not be maintained, or may be changed without proper 

understanding of the possible consequences. Eliminating serious incidents requires constant attention to the 

potentially catastrophic results of hazardous activities. 

 

What You Can Do? 
 

 Be vigilant about the hazards of the materials and processes in your plant. 

 Recognize “near miss” events to remind you of what could have gone wrong. 

 Use corrective and preventive actions of the incidents which occur in other facilities, to remind you of the 

possibility of similar problems at your plant. 

 Always operate within safe operating limits, and established operating procedures. When this isn’t 

possible, notify your supervision immediately. 

 Use approved procedures for authorizing changes to established procedures, including thorough risk 

evaluation and approval by knowledgeable authorities. 

 
 

 

“A good safety culture depends on everyone!” 
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పై సంఘటనలు  ి ష్టమైనన సంకేతిక వ్య వ్సథల యొకక  ప్రధాన వైఫల్యయ లకు ఏవైనా ఒకే రకనన 

కారణాలు ఉనాా యా? వీటన్నా ట్లష్ , సంఘటన రరిశోధనలు సంసథలు "భప్రతా సంసక ృతి" లోన్న 

సమసయ లను ఒక ముఖ్య నన దోహరకారకంగా గురితంచంది. కానీ, "భప్రతా సంసక ృతి" అంటే ఏమిటి? 

యునైటెడ్ ింగ్ డమ్ హెల్తత అండ్ సేఫ్టమై ఎగ్జకి్యయ టివ్ భప్రతా సంసక ృతిన్న న్నరవ చస్తంది "... వ్య ి తగ్త 

మరియు సమూహ విలువ్లు, రృకప థాలు, నైపుణాయ లు, ప్రవ్ర తన యొకక  నమూనాలు, న్నబరధత, శైలి,  

రరిజా్ఞనం మరియు ఒక సంసథ యొకక  ఆరోగ్య  మరియు భప్రతా కారయ ప్కమాల యొకక  ఉతప తిత. " ఇది 

చాల్య సంి ష్టమైననది, మరియు మరొక న్నరవ చనం: "భప్రతా సంసక ృతి అనేది ఎవ్రూ చూడనపుప డు 

సంసథ ఎల్య ప్రవ్రి తస్తంది." ఒక సంసథలో మంచ భప్రతా సంసక ృతిన్న  సథ ింంచడంలో మేనేజ్మ ంట్ కు 

కీలక నాయకతవ  పాప్త ఉంది, ప్రతి ఒకక రూ విధిగా పాలొ్గనాలి. 

విరత్తత ప్రమాదాలు సరవ సధారణ౦ కాబటిమై చెడు జరగ్డ౦ లేరన్న నమమ టం స్లభ౦. ప్రజలు చాల్య 

న్నర ష్క్షయముగా ఉండి, భప్రతా రరనన తపుప డు భావాన్నా  కలిగ్జ ఉంటారు. మంచ రనులు క్యడా  

రాజీరడొచ్చు .  ి ష్టమైనన సంరక్షణ వ్య వ్సథలు మరియు ప్రప్ియలు న్నరవ హంచబడకపోవ్చ్చు , లేదా 

సంభావ్య  రరిణామాల గురించ సరైన అవ్గాహన లేకుండా మారు బడవ్చ్చు . తీప్వ్నన ఘటనలను 

న్నరోధించటము కొరకు ప్రమారకరనన కారయ కల్యపాల యొకక  సంభావ్య  విరతక ర ఫలితాలపై 

న్నరంతరం రృష్టమై సరించాలిి  ఉంటంది. 

మీరు ఏమి చేయగలరు? 

మీ సంసథలోన్న రదారాథ లు, ప్రప్ియల ప్రమాదాల గురించ అప్రమతతంగా ఉండాలి. 

తృటిలో తింప పోయిన" సంఘటనలను గుర్త తరగ్డం. 

ఇతర సౌకరాయ లోష్  సంభవించే సంఘటనల యొకక  దిద్దుబాట మరియు న్నవారణ చరయ లను 

ఉరయోగ్జంచ్చకండి, మీ సంసథలో క్యడా ఇల్యంటి సమసయ లు వ్చేు  అవ్కాశం ఉంరన్న గురుత చేస్కండి. 

ఎలష్పుప డూ స్రక్షితనన ఆరరేటింగ్ రరిధి లోనే రన్నచేయండి, మరియు ఆరరేటింగ్ ప్రప్ియలను 

పాటించండి.  ఇది సధయ ం కాకుంటే, వంటనే మీ రరిశీలనలను తెలియజేయండి. 

ఏరాప ట చేసిన ప్రప్ియలకు మారుప లను చేయుటకు, క్షుణణంగా ప్రమార మూల్యయ ంకనం చేయబడి 

మరియు విటయ రరిజా్ఞనం గ్ల అధికారుల దావ రా ఆమోదించబడిన విధివిధానాలను 

ఉరయోగ్జంచండి. 

"మంచి సేఫ్ట ీకలచ ర్ అంరరిమీదా ఆధారపడి వంటంది!" 
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