Güvenlik
bilimiyle
verimliliği
artırmak
Yenilikçi kişisel koruyucu donanıma yatırım yapmak
sadece yaralanma ve sağlık sorunlarına karşı korunmaya
yardımcı olmakla kalmaz, ayrıca zamandan ve paradan
tasarruf sağlar.
İş yeri yaralanmaları ve hastalıkları Avrupa Birliği'ne her yıl 476 milyar
avroya mal olmaktadır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının son
istatistiklerinde açıklanan rakam budur [1]. Çalışanların korunması, dikkat,
yatırım ve yenilik gerektiren bir alan olmaya devam etmektedir ve
kişisel koruyucu donanımın (KKD) temel amacı korumak olsa da, ekstra
işlevsellik iş yerinde verimliliği artırmaya yardımcı olabilir.
Başarılı koruma, ekipmanı kullanan kişilerin her gün nasıl çalıştığını anlamakla başlar.
3M'nin uzmanlığı, bilimin gerçek yaşama uygulandığı noktada ön plana çıkar; duruma son
kullanıcının bakış açısından bakılması ve nasıl daha iyi işleyebileceğinin sorulması.
Uyumsuzluk, bunun özellikle geçerli olduğu bir alandır. İster iş arkadaşlarınızla konuşmak
için kulak korumasını çıkardığınızda ya da gözlüklerden buğuyu temizlediğinizde ister
rahatsızlık veren KKD'yi sürekli ayarladığınızda olsun, KKD'yi giymiyorsanız sizi koruyamaz.
3M'nin güvenlik bilimi, korumanın önündeki bu temel engellerin nedenine odaklanır ve
bunları çözmeye çalışır.

İşitme
Çalışma hayatı boyunca yüksek sesli ortamlara aralıklı olarak maruz
kalınmasıyla işitme duyusunda hasar meydana gelebilir. İş arkadaşlarıyla
iletişim kurmak için gürültüden uzaklaşan işçiler nedeniyle kayda değer
miktarda çalışma süresi kaybedilebilir.
2015'te gerçekleştirilen bir çalışmada, İsveç'teki Lund Üniversitesi'ndeki
araştırmacılar, işitme koruması ve uzaktan iletişim kabiliyetini bir araya
getiren, 3M'nin devrim niteliğindeki PELTOR™ İletişim Kulaklıklarının
kullanılmasının, inşaat iş ünitesinin verimliliğini haftada 380 dakika
artırarak verimliliği %71'den %86'ya yükselttiğini ortaya çıkardı[2].

Basit bir ifadeyle, işçilerin işitmeleri korunuyordu ve gürültülü
çalışma ortamında etkili bir şekilde iletişim kurabiliyorlardı.
Görme

Konfor

Koruyucu gözlüğün buğulanması sinir bozucu
ve tehlikeli olabilir. Buğuyu temizlemek için
gözlüklerin çıkarılması gözleri potansiyel
olarak tehlikeli iş yeri darbe tehlikelerine
ve döküntülere maruz bırakabilir. Buğunun
silinmesi kısa bir işlem olsa da, bir iş
günü boyunca gözlüklerin tekrar tekrar
temizlenmesi, çalışanların çalışmama
sürelerinde ve dolayısıyla da verimlilik
üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Konfor asla küçümsenmemelidir. HSE'ye
göre, "çalışanlar KKD'yi rahat bulduklarında,
giymeleri çok daha olasıdır"[3]. Bir kullanıcı
rahat edemiyorsa, ayarlamanın veya hatta
tamamen çıkarmanın bir yolunu bulacaktır.
Bu yaygın bir sorundur ve kullanıcıların
yeterince korunmamasına neden olabilir.
Aynı şekilde, rahatsızlık veren KKD'yi sürekli
olarak ayarlamak, çalışanları görevlerinden
uzaklaştırabilir, kesinti sürelerini artırabilir ve
verimliliği azaltabilir.

Bu sorunların azaltılmasına yardımcı olmak
için güvenlik gözlüklerine, yenilikçi buğu
önleyici ve çizilmez kaplamalar uygulanır.
Daha kalın bir tabaka sağlamak için özel
bir işlem kullanılan 3M™ Scotchgard™ Buğu
Önleyici Kaplama, buğulanmaya karşı
geleneksel kaplamalardan daha uzun süre
direnç gösterir, EN166'nın N işaretleme
gerekliliklerini, en fazla 25 yıkamadan sonra
bile beş kat aşar ve çalışanların, güvenlik
gözlüklerini değiştirmeden daha uzun süre
fayda sağlamalarına olanak tanır.
Pasif filtre kullanan kaynakçılar için normal
oda ışığı ile çalışmalarından çıkan parlak
ışık arasında geçiş yapmak, tehlikeli
olmakla birlikte, kaynakçı, hangi parçanın
kaynaklandığını görmek için koruyucu
siperliği kaldırmak zorunda kaldığı için zaman
kaybına neden olur.
Sıvı kristal ekranlar (LCD) kullanılarak bu
sorunların üstesinden gelinmiştir. 3M,
piyasada, normal ışıkta iyi görüş sağlayan
ve ark çaktığında otomatik olarak karararak
kaynak arkının yoğunluğundan korunma
sağlayan otomatik kararan filtre (ADF)
teknolojilerini kullanan ilk şirketti. Bu yenilikçi
teknoloji son 30 yıldır 3M kaynak kasklarına
entegre edilmiştir ve 3M™ Speedglas™ kaynak
başlıkları serisinde mevcuttur.

Solunum koruması donanımı (SKD) söz
konusu olduğunda, solunum direnci,
kullanıcının rahatını etkileyen en önemli
faktörlerden biridir. Solunum filtresi
malzemeleri sürekli olarak gelişmekte
ve iyileşmektedir. 3M, gelişmiş elektret
filtre ortamlarını parçacıkları daha uzak
mesafelerden yakalamak için geliştirmeye
büyük yatırım yapmıştır; bu, filtrelerin daha
açık bir yapıya sahip olabilmesi ve kullanıcı için
solunum direncinin azaltılması demektir.
3M'nin güvenlik biliminin temelinde,
işçilerin nasıl çalıştığının, neyin daha iyi
işleyebileceğinin ve onları engelleyen şeylerin
sürekli olarak incelenmesi yatmaktadır.
KKD'yi geliştirmek için bilimin kullanılması,
çalışanların konforunu, uyumluluğunu
ve korunmasını iyileştirirken işle ilgili
yaralanmaları ve hastalıkları azaltmaya ve
verimliliği arttırmaya yardımcı olur.

Eylül'deki verimlilik web seminerimiz da
dahil, ücretsiz webinarlarımıza şu adresten
kaydolun:
www.3M.co.uk/SOSwebinars
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