Program DAN HIRA
Priorytetem DAN jest bezpiecze?stwo, czego dowodem jest program HIRA, który szybko zdobywa
sobie popularno?? zarówno za oceanem i w po?udniowej Afryce.
Od wprowadzenia programu DAN Identyfikacja Zagro?e? i Ocena Ryzyka (ang. Hazard
Identification and Risk Assessment, HIRA) osoby zawodowo zajmuj?ce si? nurkowaniem
wykaza?y ogromne zainteresowanie prewencyjnym podej?ciem do kwestii bezpiecze?stwa
nurkowania. Ta inicjatywa, która powsta?a g?ównie w Republice Po?udniowej Afryki, a w pe?ni
wspierana i ceniona przez wszystkich cz?onków International DAN (w sk?ad którego wchodzi
mi?dzy innymi DAN Europe), szybko rozprzestrzenia si? w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
Wynika to przede wszystkim z naszego dedykowanego zespo?u do?wiadczonych ekspertów,
którzy postawili sobie za cel uczynienie misji DAN, czyli zapobiegania wypadkom i incydentom,
kluczowym priorytetem, promuj?c has?o „Bezpiecze?stwo przede wszystkim”. Ta inicjatywa jest
realizowana poprzez wszystkie aspekty operacji nurkowych, od zdrowia i bezpiecze?stwa
personelu, poprzez ?odzie nurkowe, szkolenia, nape?nianie butli nurkowych, sprz?t i wiele innych.
Oprócz promocji i wspierania kultury bezpiecze?stwa po?ród wspó?pracuj?cych operatorów us?ug
nurkowych, naszym celem jest umo?liwienie operatorom nurkowym zidentyfikowanie zagro?e?,
które mog? stanowi? ryzyko dla zdrowia i/lub bezpiecze?stwa zarówno dla nurkuj?cych klientów
jak i dla personelu, kontroli i ograniczenia tego ryzyka i zapewnienia, ?e ich dzia?ania s?
podejmowane z odpowiedni? ?wiadomo?ci?. Program DAN HIRA, efekt pracy Dr Alessandro
Marroni (DAN Europe) i Francois Burman’a (dyrektora DAN-South Africa) opracowany na
pocz?tku przez Dr Jack’a Meintjes’a i w ko?cu wprowadzony do realizacji przez Dr Cecili?
Roberts, by? na pocz?tku sprawdzony na Cyprze przez ocen? dobrze wyposa?onego centrum
nurkowego Dive-In w Larnace.
DAN HIRA zosta? wprowadzony w RPA wraz z ocen? Centrum Nurkowego Sodwana Bay Lodge
w 2011 roku. Tu mieli?my mo?liwo?? sp?dzenia kilku dni omawiaj?c polityk? i procedury oraz
obserwuj?c dzia?ania centrum nurkowego, doceniaj?c prewencyjne dzia?ania na rzecz
bezpiecze?stwa w tym centrum i sugeruj?c zmiany tam, gdzie by?y potrzebne i w?a?ciwe. To
da?o nam doskona?? okazj? do dopracowania podej?cia i struktury oceny i raportowania,
poprawienia kompetencji asesorów jak równie? da? im kompetencje i wyedukowa? bior?cych
udzia? w programie operatorów nurkowych w zakresie bezpiecze?stwa codziennych operacji.
Nast?pnym krokiem by?o wprowadzenie programu DAN HIRA w Cape Peninsula z ocen?
czterech centrów nurkowych: Underwater Explorers w Table View, Pisces Dive Centre w
Glencairn, Dive Action w Paarden Eiland i Alpha Dive Centre w Somerset West. To by?
intensywny tydzie? ocen i stanowi? doskona?? okazj? dla naszego nowego wspó?pracownika z
RPA, Morné Christou, by doskonali? swoje umiej?tno?ci i wiedz?, a tak?e wzmocnienia naszego
partnerstwa biznesowego. By?a to równie? okazja do poznania wyzwa? i problemów, jakie stoj?
przez ka?dym centrum nurkowych, a przy tym potwierdzenia naszego wsparcia i sta?ej gotowo?ci
do pomocy.
W styczniu 2012 roku program DAN HIRA zosta? zaprezentowany partnerom w Stanach
Zjednoczonych. Po wizycie w biurze DAN America w Durham, w Pó?nocnej Karolinie, uczestnicy
udali si? do kamienio?omu Blue Stone Quarry w Thomasville, jakie? pó?torej godziny jazdy od

biura DAN. Tam rozpocz?li szkolenie i praktyki w zakresie umiej?tno?ci potrzebnych w audycie
HIRA. Nast?pnie odwiedzili Horizon Divers w Key Largo, Florida Keys, gdzie dokonali pierwszego
formalnego audytu w ramach implementacji programu HIRA w tym regionie. Uczestnicy uznali, ?e
jest to wspania?e nowe przedsi?wzi?cie, które wzmacnia misj? DAN w zakresie zapobiegania
wypadkom i incydentom nurkowym, jak równie? pozwala zidentyfikowa? i oceni? ryzyko w razie
wyst?pienia takich zdarze?. Wizyta w DAN Europe by?a kolejnym etapem powi?kszania
geograficznego zasi?gu dzia?ania programu HIRA. Bardziej teoretyczna i formalna cz???
szkolenia odby?a si? w biurze DAN w Roseto we W?oszech. Uczestniczy?a w niej grupa bardzo
zmotywowanych audytorów, którzy b?d? promowali program zainteresowanym partnerom
nurkowym. W ramach szkolenia praktycznego udali si? do pobliskiej Pescary (popularnego
miejsca wypoczynku na wybrze?u Adriatyku). Audyt prowadzony w Acquatica Scuba przez nasz
zespó? profesjonalistów zademonstrowa? wszystkie wa?ne aspekty, które nale?y wzi?? pod
uwag? i pokaza? jak ten proces odbywa si? w praktyce. Nast?pne dwa dni po?wiecono na
doskonalenie umiej?tno?ci nowych audytorów HIRA. Wizyta w centrum nurkowym Gruppo Nasim
w Riva di Traiano, na obrze?ach Rzymu, da?a okazj? do sprawdzenia w praktyce nabytych
umiej?tno?ci, poniewa? to centrum ??czy nurkowania rekreacyjne i specjalistyczne, a tak?e
wszystkie aspekty nurkowania technicznego. Jednym z elementów podlegaj?cym ocenie przez
audytorów by?a jako?? powietrza mierzona przy pomocy zestawu analizowania powietrza.
Narz?dzie to jest bardzo ?atwe w u?yciu i szybko daje dok?adne wyniki, dlatego te? w
przysz?o?ci b?dzie cz??ci? standardowego wyposa?enia w programie HIRA.
Jak na razie ostatnim celem programu by?o dobrze zorganizowane nurkowe centrum szkoleniowe
i badawcze, Scuba Dolphin w Rzymie. Na pocz?tku ocenie poddano sam? szko?? nurkow?, po
czym audytorzy udali si? na nurkowanie ?odzi? nurkow?, która zabra?a nurków na Torvaianica.
To da?o doskona?? okazj? do zobaczenia, jak w praktyce tego centrum wygl?da nurkowanie z
?odzi nurkowej. Podczas naszej wizyty do tych wszystkich ró?nych o?rodków, gdzie ka?dy z nich
przedstawia? unikaln? konfiguracj? i oferowa? inne us?ugi, mieli?my okazj? przekona? si?, ?e
ka?dy audyt i b?d?cy jego podsumowaniem raport musz? by? dostosowane do charakteru
ka?dego z centrów nurkowych. Program DAN HIRA zosta? przyj?ty z otwartymi ramionami we
wszystkich obszarach, w których zosta? przedstawiony. Wszyscy zaanga?owani w t? inicjatyw?
stwierdzili, ?e jest to bardzo warto?ciowy krok naprzód nie tylko w zapobieganiu wypadkom i
incydentom zwi?zanym z nurkowaniem, ale te? nie zwi?zanych z nurkowaniem, poprzez dawanie
personelowi centrów i operatorom nurkowym wiedzy i umiej?tno?ci do rozpoznawania i
likwidowania mo?liwych zagro?e? i ryzyka jakie przedstawiaj?. A wszystko to ma na celu
stworzenia lepszego, bezpieczniejszego ?rodowiska nurkowego.

