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Hanfodion diogelwch rheilffyrdd: Geiriau allweddol
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Hanfodion diogelwch rheilffyrdd: Rhinweddau

Déanann daoine aonair ar gach
leibhéal an réchúis a sheachain, 
tuairimí a cheistiú, fáilte a chur

roimh thuairimí contrártha, agus
déanann siad machnamh ar na

tuairimí sin.

Tá daoine aonair ar gach
leibhéal ar an eolas faoi na
mór-rioscaí atá ann agus
tuigeann siad an méid a 

dhéanann siad féin chun an 
tsábháilteacht a chinntiú.

Déantar an cumas chun oibriú
go sábháilte i gcúinsí nach

raibh beartaithe a fhorbairt.

An fheasacht ar an 
riosca

F1.1

An athléimneachtF1.2

Meon ceisteachF1.3

Aithníonn an eagraíocht go 
mbíonn tionchar ag dálaí
oibre, amhail brú ama, 

ualach oibre agus tuirse, ar
an iompraíocht sábháilte.

Aithnítear san eagraíocht go bhfuil
a cuid teicneolaíochtaí agus córas

casta agus go bhféadfadh sé go 
dteipfeadh orthu ar bhealaí nach

féidir a thuar.

Déantar athruithe rialta agus
neamhghnácha ón bhfeidhmíocht

a bhfuiltear ag súil léi a 
shainaithint agus a thuairisciú. 
Cuirtear chun feidhme bearta
chun an tost eagraíochtúil a 
shainaithint agus a mhaolú. 

Dálaí oibreF2.1

Castacht an chóraisF2.2

TuairisciúF2.3

Déantar anailís ar an 
tuairisciú ar bhealach

córasach chun na tosca sin 
lena gcumasaítear an 

fhoghlaim agus an feabhsú
eagraíochtúil a shainaithint.

Meastar gur ionann an t-
aiseolas a bhaineann leis an 

tsábháilteacht agus deis chun
an fheidhmíocht a fheabhsú, 

agus gníomhaítear ar an 
aiseolas.

Bíonn an eagraíocht ag 
lorg deiseanna foghlama
ar bhealach gníomhach.

AnailísF3.1

FeabhasF3.2

Foghlaim ó dhaoine
eile

F3.3

Déanann an eagraíocht fís
sábháilteachta a fhorbairt
agus a chur chun feidhme
chun tacú leis na cuspóirí

gnó a bheith bainte amach.

Tá daoine aonair ar gach
leibhéal den tuairim láidir
go bhfuil an tsábháilteacht
agus oibríochtaí fite fuaite

ina chéile.

Tá an tsábháilteacht ar
cheann na rudaí is mó

tábhacht le bheith curtha
san áireamh agus

acmhainní á leithdháileadh.

Fís sábháilteachtaF4.1

An leithdháileadh
acmhainní

F4.2

An ChinnteoireachtF4.3
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Cumasóirí diwylliannol: Geiriau allweddol

AN TIDIRGHNÍOMHÚ
BONN FOIRMIÚIL A 

LEAGAN SÍOS 
AN SCAIPEADH AN TATREISIÚ

An obair foirne agus an 
comhoibriú

Róil agus freagrachtaí An Chumarsáid
An cheannaireacht a 

thabhairt le dea-shampla

Luachanna
idirphearsanta

An dearadh eagraíochtúil Bainistiú ar inniúlachtaí
Idirghabháil

bhainistíochta

Caidrimh rialála Córais eagraíochtúla Scileanna boga Saineolais HOF



Cumasóirí diwylliannol: Rhinweddau

Déantar an comhoibriú taobh
istigh d’eagraíochtaí, agus idir

eagraíochtaí ar leith, chun
feidhmiú go sábháilte.

Tuigtear róil, freagrachtaí agus
údaráis agus glactar leo.

Déantar faisnéis sábháilteachta
a chomhroinnt go hoscailte

laistigh d’eagraíochtaí agus ar
fud eagraíochtaí araon.

Bíonn dea-shampla den 
iompraíocht á léirithe ag na
bainisteoirí lena leagtar síos

na caighdeáin sábháilteachta.

AN TIDIRGHNÍOMHÚ
BONN FOIRMIÚIL A 

LEAGAN SÍOS 
AN SCAIPEADH AN TATREISIÚ

An obair foirne agus
an comhoibriú

E1.1

Tá an mhuinín, an meas agus an 
oscailteacht i gcroílár na

heagraíochta agus bíonn siad
taobh thiar de na caidrimh idir-
eagraíochtaí ar gach leibhéal a 

bhíonn ann.

Tacaíonn struchtúir
eagraíochtúla leis an 

fheidhmíocht inbhuanaithe
agus sábháilte.

Leis an mbainistiú ar
inniúlachtaí, déantar cinnte

de gur fórsa saothair
eolasach atá ann.

Déanann na bainisteoirí cinnte de 
go ndéantar na hiompraíochtaí

agus na torthaí atá de thacú chun
fís na sábháilteachta a bheith

bainte amach a threisiú le 
dreasachtaí, smachtbhannaí agus

duaiseanna.

Tá caidrimh rialála sláintiúla
ann agus cinntítear leo go 
bhfanann an fhreagracht ó 

thaobh sábháilteachta leis an 
eagraíocht oibriúcháin. 

Tá próisis, uirlisí agus
cáipéisí ann atá de 

thacaíocht don 
fheidhmíocht inbhuanaithe

agus sábháilte.

Forbraítear scileanna
ceannaireachta

sábháilteachta agus
scileanna neamhtheicniúla

go córasach.

Déantar tosca daonna agus
eagraíochtúla, lena n-áirítear

taithí sa líne thosaigh, a mheas
go córasach le linn an dearadh

agus an athraithe.

Róil agus
freagrachtaí

E2.1 An ChumarsáidE3.1

An cheannaireacht
a thabhairt le dea-

shampla
E4.1

Luachanna
idirphearsanta

E1.2
An dearadh

eagraíochtúil
E2.2

Bainistiú ar
inniúlachtaí

E3.2
Idirghabháil

bhainistíochta
E4.2

Caidrimh rialálaE1.3
Córais

eagraíochtúla
E2.3 Scileanna bogaE3.3 Saineolais HOFE4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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