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Il-Mudell Ewropew tal-Kultura tas-Sikurezza Ferrovjarja 2.0: Komponenti
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Il-prinċipji fundamentali tas-sikurezza ferrovjarja: Kliem ewlieni

Għarfien tar-riskji
Il-kundizzjonijiet tax-

xogħol
Analiżi Il-viżjoni ta’ sikurezza

Attitudni li wieħed
jistaqsi mistoqsijiet Rappurtar Nitgħallmu mill-oħrajn It-teħid ta’ deċiżjonijiet
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Reżiljenza
Il-kumplessità tas-

sistema
Titjib Allokazzjoni tar-riżorsi



Il-prinċipji fundamentali tas-sikurezza ferrovjarja: Attributi

L-individwi fil-livelli kollha jevitaw il-
kompjaċenza, jikkontestaw is-

suppożizzjonijiet, jinkoraġġixxu u 
jqisu fehmiet opposti.

L-individwi fil-livelli kollha
huma konxji tar-riskji

ewlenin u jifhmu l-
kontribut personali

tagħhom għas-sikurezza.

Tiġi żviluppata l-kapaċità li 
wieħed jopera b’mod sikur

f’sitwazzjonijiet mhux
mistennija. 

Għarfien tar-riskjiF1.1

ReżiljenzaF1.2

Attitudni li wieħed
jistaqsi mistoqsijiet

F1.3

L-organizzazzjoni tirrikonoxxi
li l-kundizzjonijiet tax-xogħol, 

bħal pressjoni tal-ħin, l-
ammont ta’ xogħol u l-għeja
jinfluwenzaw imġiba sikura.. 

L-organizzazzjoni tirrikonoxxi li 
t-teknoloġiji u s-sistemi tagħha
huma kumplessi u jistgħu jfallu

b’modi imprevedibbli.

Jiġu rikonoxxuti u rrappurtati
devjazzjonijiet ta’ rutina u 
anormali mill-prestazzjoni

mistennija. Jiġu implimentati
miżuri biex jiġi identifikat u 

mmitigat is-silenzju
organizzazzjonali.

Il-kundizzjonijiet tax-
xogħol

F2.1

Il-kumplessità tas-
sistema

F2.2

RappurtarF2.3

Ir-rappurtar jiġi analizzat
b’mod sistematiku biex jiġu
identifikati dawk il-fatturi li 
jippermettu li jsir tagħlim u 

titjib organizzazzjonali.

Il-feedback relatat mas-
sikurezza huwa perċepit
bħala opportunità biex
titjieb il-prestazzjoni u 

tittieħed azzjoni dwaru.

L-organizzazzjoni tfittex
b’mod attiv

opportunitajiet ta’ 
tagħlim.

AnaliżiF3.1

TitjibF3.2

Nitgħallmu mill-
oħrajn

F3.3

L-organizzazzjoni tiżviluppa
u timplimenta viżjoni ta’ 

sikurezza biex tappoġġa l-
kisba tal-objettivi tan-

negozju.

L-individwi fil-livelli kollha
huma konvinti li s-sikurezza
u l-operazzjonijiet imorru id 

f’id.

Is-sikurezza hija
kunsiderazzjoni primarja fl-

allokazzjoni tar-riżorsi.

Il-viżjoni ta’ sikurezzaF4.1

Allokazzjoni tar-
riżorsi

F4.2

It-teħid ta’ 
deċiżjonijiet

F4.3
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Instigaturi kulturali: Kliem ewlieni

INTERAZZJONI FORMALIZZAZZJONI TIXRID TISĦIĦ

Xogħol f’tim u 
kollaborazzjoni

Rwoli u 
responsabbiltajiet

Komunikazzjoni Immexxu bl-eżempju

Valuri interpersonali Disinn organizzazzjonali Ġestjoni tal-kompetenzi
Intervent mill-

amministrazzjoni

Relazzjonijiet regolatorji Sistemi organizzazzjonali Ħiliet personali
Għarfien espert dwar l-

HOF



Instigaturi kulturali: Attributi

Il-kollaborazzjoni fl-
organizzazzjonijiet u bejniethom
hija mrawma biex topera b’mod

sikur.

Ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u 
l-awtoritajiet huma mifhuma u 

aċċettati.

L-informazzjoni dwar is-
sikurezza hija kondiviża b’mod
miftuħ fl-organizzazzjonijiet u 

bejniethom.

Il-maniġers juru mġiba li 
tistabbilixxi l-istandard

għas-sikurezza.

INTERAZZJONI FORMALIZZAZZJONI TIXRID TISĦIĦ

Xogħol f’tim u 
kollaborazzjoni

E1.1

Il-fiduċja, ir-rispett u l-ftuħ
jidħlu fl-organizzazzjoni u 

jikkaratterizzaw ir-relazzjonijiet
bejn l-organizzazzjonijiet fil-

livelli kollha.

L-istrutturi
organizzazzjonali

jappoġġaw prestazzjoni
sostenibbli u sikura.

Il-ġestjoni tal-kompetenzi
tiżgura li jkun hemm forza

tax-xogħol kompetenti.

Il-maniġers jiżguraw li l-
inċentivi, is-sanzjonijiet u l-

gwadanji jirrinfurzaw l-imġiba u 
l-eżiti li jappoġġaw il-kisba tal-

viżjoni ta’ sikurezza.

Jeżistu relazzjonijiet regolatorji
b’saħħithom u jiġi żgurat li r-

responsabbiltà għas-sikurezza
tibqa’ f’idejn l-organizzazzjoni

operattiva.

Il-proċessi, l-għodod u d-
dokumentazzjoni

jappoġġaw prestazzjoni
sostenibbli u sikura.

Tmexxija tas-sikurezza u 
ħiliet mhux tekniċi huma

żviluppati b’mod
sistematiku.

Fatturi umani u 
organizzazzjonali (FUO), inkluża

l-esperjenza tal-ewwel linja, 
huma meqjusa b’mod

sistematiku matul it-tfassil u l-
bidla.

Rwoli u 
responsabbiltajiet

E2.1 KomunikazzjoniE3.1
Immexxu bl-

eżempju
E4.1

Valuri interpersonaliE1.2
Disinn

organizzazzjonali
E2.2

Ġestjoni tal-
kompetenzi

E3.2
Intervent mill-

amministrazzjoni
E4.2

Relazzjonijiet
regolatorji

E1.3
Sistemi

organizzazzjonali
E2.3 Ħiliet personaliE3.3

Għarfien espert
dwar l-FUO

E4.3
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