
Европейско проучване на климата на 
безопасност в железопътния транспорт (ERA-SCS)

Как могат железопътните компании и компетентните органи 
да станат партньори и да имат пряка полза от резултатите?

Програма за култура на безопасността — ноември 2020 г.



ERA-SCS: ПЪРВО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ОТНОСНО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ 
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Координирано с 
Европейския модел за култура на безопасността 

на железопътния транспорт

Национален орган по 
безопасността

Национален разследващ орган
Министерство

Администрация...

Железопътно предприятие
Управител на инфраструктурата

Производител
Доставчик на услуги...

Проведено през Европейската година на 
железопътния транспорт

Открито за ВСИЧКИ европейски
железопътни служители

в качеството им на физически 
лица

Открито за ВСИЧКИ 
европейски железопътни 

дружества и органи в 
качеството им на партньори



ПРЕВЪРНЕТЕ ГО ВЪВ ВАШЕТО ПРОУЧВАНЕ НА КЛИМАТА НА 
БЕЗОПАСНОСТ!
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В качеството си на европейско железопътно дружество или орган,

можете да станете ПАРТНЬОР на ERA-SCS,

да получите резултатите въз основа на отговорите на ВАШИТЕ служители и

да превърнете тази възможност във ВАША СОБСТВЕНА инициатива за 

подобряване на безопасността



ВАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО (ПРИМЕР)
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КОНТРОЛ ВЪРХУ
ОСНОВНИТЕ

РИСКОВЕ 

РАЗБИРАНЕ НА 
РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА РАБОТНОТО МЯСТО 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОУКИ
ОТ ОПИТА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА

ПО СЪГЛАСУВАН НАЧИН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОФИЦИАЛИЗИРАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

УТВЪРЖДАВАНЕ

Служители Ръководител от първа 
линия

Ръководител от средна 
линия

Висш ръководител



ERA-SCS НА ПРАКТИКА: ДЕСЕТ СТЪПКИ
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Отрицателните твърдения са 
въведени с ГЛАВНИ БУКВИ за 
заостряне на вниманието.

Имате ли управленски 
функции по отношение 
на физически лица?

Разбирам моите отговорности 
по отношение на 
безопасността.

Ръководството надлежно 
разглежда проблема с 
безопасността по време на 
срещи.

В моята организация ние НЕ научаваме 
достатъчно от обратната информация 
в областта на безопасността.

Железопътните организации, 
изпълнители и производители се 
грижат за безопасността САМО 
след злополука.



Отрицателните твърдения са 
въведени с ГЛАВНИ БУКВИ за 
заостряне на вниманието.

ERA-SCS НА ПРАКТИКА: ДЕСЕТТЕ СТЪПКИ (С ПРИМЕРИ)
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Имате ли управленски 
функции по отношение 
на физически лица?

Разбирам моите отговорности 
по отношение на 
безопасността.

Ръководството надлежно 
разглежда проблема с 
безопасността по време на 
срещи.

В моята организация ние НЕ 
научаваме достатъчно от 
обратната информация в 
областта на безопасността.

Железопътните организации, 
изпълнители и производители се 
грижат за безопасността САМО 
след злополука.



Бележка-1: Действие 1 и 2 се предприемат от юрист от организацията
Бележка-2: Допълнителните въпроси за профила, началната дата (между 1 април и 14 юни 2021 г.) и продължителността трябва да
се съгласуват с екипа на ERA

КАК ДА СТАНЕТЕ ПАРТНЬОР?
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1. Попълнете формуляра за изразяване на интерес и 
приемете протокола за сътрудничество до 31.01.2021 г.

2. Назначете координатор за проучването на климата на 
безопасност , който да бъде партньорски център за контакт 
с екипа на ERA

3. Предложете технически спецификации и обсъдете 
партньорската версия на ERA-SCS с екипа на ERA

4. Разработете и въведете комуникационен план, за да 
гарантирате високи резултати

5. Използвайте вашите резултати от проучването и споделете 
опита си от прилагането им в работата с екипа на ERA

Уебсайт на ERA — Култура 
на безопасност

Ангажиращо встъпление

Допълнителни въпроси за 
профила

Начална дата и 
продължителност

ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Езици на проучването

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Попълването на проучването отнема около 15 
минути и може да бъде направено на всякакво 
електронно устройство

• Информацията се събира анонимно: 
идентифицирането на отделни участващи в 
анкетата лица НЯМА да бъде възможно

• Резултатите от партньорската версия на 
проучването ще бъдат споделени САМО с 
партньора

• Цялостните резултати от проучването ще бъдат 
използвани за подобряване на железопътната 
безопасност в Европа и ще бъдат оповестени 
публично

• Инициативата ще бъде провеждана редовно (на 
цикли от 2 или 4 години) или по поръчка

• Това е началото на устойчива европейска база 
данни на нагласите относно железопътната 
безопасност

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ
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Проверявайте страниците относно 
културата на безопасност на уебсайта на 

ERA за редовните обновявания
Изпращайте въпроси и предложения на 

адрес: safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Подкрепяме заинтересованите страни в 
усилията

да превърнат
Европейското проучване на климата на 
безопасност в железопътния транспорт 

в колективен успех

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


За една по-добра железопътната система за обществото.

Намерете възможности за работа при нас на адрес: era.europa.eu

Последвайте ни на             ERA_railways


