Czym s? Standardowe Procedury Operacyjne
i w jaki sposób s? zwi?zane z nurkowaniem
Standardowe Procedury Operacyjne (SPO) to pisemne dokumenty, które okre?laj?, jak nale?y
organizowa? lub wykonywa? konkretne zadania. Ich celem jest ustandaryzowanie i usprawnienie
pracy. Procedury musz? by? przestrzegane przez wszystkich pracowników, poniewa? w ten
sposób istnieje pewno??, ?e wszystkie zadania s? wykonywane tak samo. Chocia? wydaje si?
logiczne, ?e tego w?a?nie nale?y oczekiwa?, wiele centrów nurkowych nie posiada takich
procedur. Dlatego nurkuj?c kilka razy w tym samym centrum mo?esz zauwa?y?, ?e omówienia
przed nurkowaniem (lub inne zadania) s? wykonywane w ró?ny sposób.
Typowe zadania, które wymagaj? stworzenia SPO to:
Omówienie przed nurkowaniem
Procedury liczenia nurków
Procedury dezynfekcji
Procedury administracyjne
Procedury konserwacji sprz?tu
Procedury zapobiegania zgubieniu si? nurków
Procedury wej?cia i wyj?cia z wody
Omówienie po nurkowaniu

To tylko niektóre przyk?ady SPO, które mog? by? potrzebne w centrum nurkowym. Na tym
w?a?nie polega g?ówny problem: opracowywanie SPO jest czasoch?onne, dlatego staje si?
zadaniem które “zrobi?, jak znajd? czas” (czyli nigdy).
Z tego powodu cz?sto wa?ne informacje pozostaj? w g?owie w?a?ciciela lub menad?era centrum
nurkowego, a pracownicy wykonuj? zadania tak, jak im pasuje w danej chwili. Menad?erowie
zazwyczaj informuj? pracowników o tym, jak powinni wype?nia? swoje obowi?zki, ale nie mog? si?
oprze? na spisanych procedurach. Bez pisemnych dokumentów efektywno?? pracy nie jest taka
sama, a niekonsekwencja staje si? standardem.
Jaka by?aby najlepsza i najprostsza metoda informowania nowych pracowników o procedurach
wykorzystywanych w centrum nurkowym? Jak mo?esz upewni? si?, ?e pracownicy poprawnie i
konsekwentnie je wdra?aj?? Przekazywanie instrukcji ustnie zabiera du?o czasu i wysi?ku, poza
tym mo?esz omin?? wa?ne informacje, przez co wykonywanie zada? w ró?ny sposób staje si?
nieuniknione.

W jaki sposób procedury SPO s? zwi?zane z bezpiecze?stwem nurkowania?
Podczas gdy Plan Akcji Ratunkowej opisuje, jak nale?y post?powa? w sytuacji awaryjnej,
procedury SPO okre?laj?, jak mo?na zapobiega? takim sytuacjom.
Zobaczmy przyk?ad:
Procedury wej?cia i wyj?cia z wody mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od miejsca nurkowego. Niektóre
nurkowania wykonuje si? z ?odzi, inne z brzegu. Czasami niebezpiecze?stwo stanowi w??czona
?ruba od silnika ?odzi, innym razem jest to ?liskie wej?cie do wody z brzegu. SPO podaje
instrukcje , jak nurkowie powinni wej?? do wody unikaj?c ryzyka uderzenia przez ?rub? lub
po?lizgni?cia si?. W SPO nale?y podkre?li?, ?e silnik ?odzi musi by? wy??czony, a ?ruba musi si?
zatrzyma? zanim nurkowie wskocz? do wody lub nale?y opisa? gdzie/w jaki sposób wej?? do
wody, aby zminimalizowa? ryzyko po?lizgni?cia si? i upadku.
Procedury SPO powinny by? jasne i nie wprowadza? zam?tu. Najlepiej opracowa? je po ocenie
ryzyka zwi?zanego z danym zadaniem, aby okre?li? najlepszy i najbezpieczniejszy sposób jego
wykonania. Zaleca si?, aby w opracowywaniu i/lub ocenie (oraz w te?cie) SPO wzi?li udzia?
do?wiadczeni pracownicy, poniewa? dzi?ki swojemu do?wiadczeniu mog? podnie?? skuteczno??
i/lub poziom bezpiecze?stwa danej procedury. Pami?taj – nie mo?esz nauczy? si? do?wiadczenia,
ale mo?esz nauczy? si? dzi?ki niemu. Wykorzystaj pracowników, aby wprowadza? ulepszenia.
Je?eli procedury SPO zostan? dobrze przemy?lane, zmniejsz? ryzyko wypadku i wynikaj?c? z
niego odpowiedzialno??. Aby dzia?a?y efektywnie, nale?y wzi?? pod uwag? kilka dodatkowych
kwestii:
Sprawd?, czy wymagane jest dodatkowe szkolenie lub sprz?t, aby procedury SPO by?y

efektywne lub wspomaga?y dane dzia?anie.
Sprawd?, czy procedury SPO nie koliduj? ze sob? i czy s? zgodne ze standardami
bezpiecze?stwa lub innymi przepisami.
Zaplanuj, w jaki sposób poinformujesz pracowników o stworzeniu procedur SPO,
przeprowad? sesj? zapoznawcz? i szkolenie, rozdaj SPO i upewnij si?, ?e wszyscy maj? do
nich dost?p.
Popro? pracowników, aby podpisali dokument ?wiadcz?cy o tym, ?e zapoznali si? z
procedurami SPO i zobowi?zuj? si? do nich stosowa?.
Je?eli pracownik nie dostosuje si? do procedury SPO, podejmij dzia?anie koryguj?ce. Je?eli
tego nie zrobisz, nie tylko b?dzie to mia?o negatywny wp?yw na bezpiecze?stwo, ale
zwi?kszy równie? ryzyko, ?e poniesiesz za to odpowiedzialno??. Je?eli wiesz, ?e
bezpiecze?stwo nie zosta?o zachowane i nic z tym nie zrobisz, stajesz si? osob?
wspó?odpowiedzialn?.
Co jaki? czas przeprowad? weryfikacj? procedur SPO, zw?aszcza w przypadku, gdy
zg?oszono problem z zachowaniem bezpiecze?stwa. Napisz dat? na ka?dej procedurze – to
pozwoli Ci ?atwo sprawdzi?, kiedy zosta?a ona wprowadzona i po raz ostatni zweryfikowana.
Poinformuj swoich klientów, czego od nich oczekujesz w danej sytuacji.
W przypadku niektórych procedur SPO konieczne jest wykorzystanie listy kontrolnej lub
rejestru. Dzi?ki takiej li?cie przewodnicy nurkowi pami?taj?, co maj? powiedzie? podczas
omówienia przed nurkowaniem. Rejestr konserwacji sprz?tu lub nape?niania butli pozwala
szybko uzyska? informacje potrzebne do przeprowadzenia serwisu.

Wykorzystywanie procedur SPO nie daje gwarancji, ?e wypadek si? nie
zdarzy, ale zmniejsza ryzyko jego wyst?pienia.

Jak okre?li?, czy procedury SPO s? Ci potrzebne
Nie ma jednego rozwi?zania tej kwestii, poniewa? wymagane procedury b?d? ró?ne w zale?no?ci
od centrum nurkowego. Niektóre SPO s? niezb?dne, aby dok?adnie okre?li? procedury
administracyjne – np. jakie dokumenty (w tym formularze odszkodowania) s? wymagane przy
rejestracji klienta. Inne SPO mog? by? potrzebne, aby zapewni? wytyczne dotycz?ce tego, kiedy i
w jaki sposób nale?y odmówi? ?wiadczenia us?ugi, poniewa? dana osoba nie jest zdolna do
nurkowania lub wyja?ni? zasady anulowania rezerwacji.
Trzeba wzi?? pod uwag? nie tylko bezpiecze?stwo klientów, ale równie? pracowników centrum
nurkowego. Polityka i procedury wyja?niaj?ce, jaki sprz?t zapewniaj?cy bezpiecze?stwo nale?y
wykorzystywa? podczas wykonywania okre?lonych zada? to absolutne minimum.
Aby okre?li? swoje potrzeby, musisz je ?wiadomie przemy?le?. Ocena ryzyka nie tylko pomo?e,
ale jest niezb?dna, je?eli chcesz opracowa? solidne, efektywne i rzetelne procedury SPO.

Od czego zacz???
Wiele osób my?li, ?e jest to zadanie nie do wykonania i… no có?, tak mo?e by?. Na pewno jest
czasoch?onne, ale kiedy je uko?czysz, b?dziesz dumny z wyników swojej pracy.
Jednak samo posiadanie procedur SPO nie wystarczy, je?eli chcesz rzeczywi?cie zwi?kszy?
bezpiecze?stwo nurkowania. Podobnie jak w przypadku Programu ochrony ?rodowiska (EAP),
SPO to cz??? wi?kszej ca?o?ci. The procedury s? jednym z elementów kultury bezpiecze?stwa,
któr? centrum nurkowe musi opracowa?, piel?gnowa? i utrzymywa?, aby sta? si? miejscem, gdzie
nurkowanie jest bezpieczne.
Od czego mo?na zacz??? Zacznij ju? dzi? – we? udzia? w programie DAN Hazard Identification &
Risk Assessment (HIRA) – Identyfikacja zagro?e? i ocena ryzyka.
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