
Қауіпсіздік Мәдениеті жұмыс орнында
қауіпсіздікті басқару тәсілі ретінде анықталады.
Бұл жұмыскерлердің қауіпсіздігіне және жұмыс
ортасының жалпы қауіпсіздігіне қатысты
қызметкерлердің нанымдары, ұғымдары мен
көзқарастарының үйлесімі. Қауіпсіздік мәдениетін
қалыптастыру - жұмыс орнындағы қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің басты аспектісі.

НКОК мекемесінің S.A.F.E.-R. жуйесі
SAFE-R - бұл бүкіл ұйымда хабардарлықты арттыру және
оңтайлы қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға
бағытталған, қадағалауға негізделген қауіпсіздік құралы.
Бұл құрал қызметкердің қауіпсіздігі туралы хабардарлықты
арттырады, қауіпті практиканы және мінез-құлықты жоюда
олардың жеке рөлін арттырады. Оның артықшылықтары:
қауіпсіздікті, денсаулықты және қоршаған ортаны
жақсарту; нәтижесінде, операциялық және бизнес
көрсеткіштерін жақсарту.

НКОК мекемесінің, Объектілерді Басқару бөлімінің 
BBS жуйесі,

Қауіпсіз мінез-құлық бағдарламасы, бұл интерактивты
процесс, ондағы негізгі және міндетті шарт бақылаушы
мен бақыланушының арасындағы әңгімелесу болып
табылады!

Қауіпті әрекеттер мен жағдайларды анықтау және түзету
үшін пайдаланылады

Safety Culture is defined as the way in which safety is
managed in a workplace. It is the combination of beliefs,
perceptions and attitudes of employees toward the safety
of workers and the overall safety of the work environment.
Cultivating a safety culture is a key aspect in maintaining
workplace safety.

S.A.F.E.-R. system of NCOC company
The SAFE-R is an observation-based safety tool aimed to
increase the levels of safety awareness and create
a positive safety culture throughout the organization. The
tool generates greater safety awareness among employees,
enhancing their individual roles in helping to eliminate unsafe
acts and behavior. Its benefits include: enhanced levels of safety,
health and environmental performance; and as a result improved
operational and business performance.

BBS system of Facility Management department, NCOC 
company 

Behavior Based Safety (BBS) is an interactive process, where key
and mandatory clause is the interview of the observer with
observed person!

Used to identify and correct unsafe behaviors and conditions

Культура Безопасности определяется как способ
управления безопасностью на рабочем месте. Это
сочетание убеждений, восприятия и отношения
сотрудников к безопасности работников и общей
безопасности рабочей среды. Культивирование
культуры безопасности является ключевым
аспектом в обеспечении безопасности на рабочем
месте.

Система S.A.F.E.-R. компании НКОК
SAFE-R - это инструмент безопасности, основанный на
наблюдениях, который направлен на повышение уровня
информированности и создание положительной культуры
безопасности во всей организации. Этот инструмент
повышает осведомленность о безопасности среди
сотрудников, повышая их индивидуальные роли в
устранении небезопасных действий и поведения. Его
преимущества включают: повышение уровня безопасности,
здоровья и окружающей среды; и, как следствие,
улучшение операционных и деловых показателей.

Система BBS, отдела по Управлению Объектами,
компании НКОК

Программе Безопасного Поведения это интерактивный
процесс, где обязательным и основным условием является
беседа наблюдателя с наблюдаемым!

Используется для выявления и исправления опасных
поведений и условий
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Араласыңыз

Жұмыста әр қызметкердің мақсаты – әр қауіпсіз емес іс-
әрекеттің алдын алу. Қауіп-қатерді ескере отырып
жұмысқа араласыңыз және қызметкерлермен сөйлесіңіз.

Жұмысты тоқтатыңыз

Әрбір қызметкер жұмысты тоқтатуға құқылы егер ол
қаіупсіз орындалып жатса.

Қызметкерлерді кінәламаңыз

Жиі қауіпті жұмыс себептері маңыздылығы кем емес
нәрселерде болуы мүмкін – мысалға, басшының дұрыс
емес шешімі немесе олардан қысым.

Өз қызметкерлеріңізді жаңа идеяға итермелеңіз

Сіздің қызметкерлеріңізде қауіпсіздік мәдениетін
өркейтуге жақсы идеялар болуы мүмкін. Олардың
пікірлеріне құлақ салыңыз.

Үлгі болыңыз

Өзіңіздің міңез-құлқыңыз сіздің қызметкерлеріңізге орасан
әсерін тигізеді. Барлығына еліктеуге үлгі болыңыз.

Intervene 

It is everyone’s responsibility to prevent unsafe actions on site.
Intervene and speak to workers explaining the Risks.

Stop Work

Every employee must stop work if work is performing unsafely.

Don’t blame workers

Often, reasons of unsafe work is hidden in a less visible matter –
such as poor management decisions or pressure. Don’t blame
workers until you understand why they behave this way.

Use your subordinates for new ideas

Your team may have better ideas and solutions for improving
safety culture. Consider their opinions.

Lead by Example

Your own behavior has the biggest influence to your team
members. Lead by example everyone should follow.

Вмешивайтесь 

Задача каждого на рабочем участке – предотвратить любые
небезопасные действия. Вмешивайтесь в работу и
разговаривайте с рабочими, обращая их внимание на
Риски.

Останавливайте работу

Каждый работник имеет право на остановку работ, если она
выполняется небезопасно.

Не обвиняйте рабочих

Причины небезопасной работы часто лежит в менее
очевидных вещах – например, в неверных решениях
руководствах или давлении с их стороны.

Используйте Ваш персонал для новых идей

Ваш персонал может иметь гораздо лучшие идеи о том, как
улучшить культуру безопасности. Прислушивайтесь к их
мнению.

Будьте примером

Ваше собственное поведение имеет огромное влияние на
Ваших коллег. Будьте примером для подражания для всех.
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