OKREŚLANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KODOWANIE KOLORAMI
STANOVENÍ POTŘEBY BARVOVÉHO KÓDOVÁNÍ
DETERMINING THE NEED FOR COLOR CODING

Wiele czynników wpływa na konieczność stosowania kodowania kolorami w zakładzie, aby
zdecydować, czy jest potrzebne, należy wziąć
pod uwagę następujące kryteria:
1. Czy zakład przetwarza żywność lub obsługuje przemysł gastronomiczny?
2. Czy którykolwiek ze składników stosowanych w procesie produkcji żywności stanowi zagrożenia mikrobiologiczne?
3. Czy używa się niebezpiecznych środków
chemicznych na jakimkolwiek obszarze,
które stanowiłby zagrożenie, gdyby zostały
przeniesione na inny obszar?
4. Czy konieczne jest segregowanie narzędzi według obszarów, w których mają one
być używane?
5. Czy Twój zakład przetwarza żywność zawierającą alergeny?
6. Czy Twój obiekt utrzymuje plan HACCP
lub harmonogram sanitarny?
7. Czy w zakładzie zainstalowany jest system Visual Lean 5S/6S?
8. Czy zakład ma kilka linii produkcyjnych
lub jedna wymaga jakichkolwiek modyfikacji, przy zmianie produkowanego asortymentu?
9. Czy w zakładzie istnieje potrzeba podziału miejsc pracy, aby utrzymywać kontrolę jakości?
10. Czy w zakładzie wdrożony jest proces
produkcyjny, który musi być spójny w innych oddziałach firmy?
11. Czy firma zatrudnia pracowników, którzy nie mówią w jednym języku?
12. Czy do tej pory występowały zagubienia, straty lub zbyt szybkie zużycie narzędzi?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych
pytań brzmi TAK – zakład potrzebuje kodowania kolorami.
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KOLORY TO NARZĘDZIE DLA PAŃSTWA! – żadna
instytucja nie narzuca, jakie należy stosować kolory dla
danej strefy.
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BARVY JSOU VAŠIM NÁŘADÍM! – žádná instituce
neukládá, jaké barvy by se měly použít pro danou zónu.
COLOUR IS A TOOL FOR YOU! – nobody imposes which
colors should be used in each zone.
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Mnoho faktorů ovlivňuje potřebu používání
barevného kódování ve Vašem závodě, abyste se rozhodli, zda je potřebujete, měli byste
zvážit následující kritéria:
1. Zpracovává závod potraviny nebo obsluhuje stravovací průmysl?
2. Jsou některé ze složek používaných při
výrobě potravin mikrobiologickým rizikem?
3. Používají se v jakékoli oblasti nebezpečné látky, které by představovaly hrozbu,
pokud by zůstaly přeneseny do jiné oblasti?
4. Je nutné třídit nástroje podle oblastí, ve
kterých mají být použity?
5. Zpracovává Váš závod potraviny obsahující alergeny?
6. Udržuje Váš závod plán HACCP nebo
plán sanitace?
7. Je v závodě nainstalován systém Visual
Lean 5S/6S?
8. Má závod několik výrobních linek nebo
jedna vyžaduje nějaké změny při změně
produkce?
9. Existuje v závodě potřeba rozdělení pracovních míst, aby byla zachována kontrola
kvality?
10. Je v závodě implementován výrobní
proces, který musí být konzistentní v jiných
odděleních firmy?
11. Zaměstnává firma zaměstnance, kteří
nemluví jedním jazykem?
12. Zdařilo se do té chvíle, že se Vám ztratil,
zmizel nebo rychle opotřeboval nástroj?
Pokud odpověď na některou z výše uvedených otázek zní ANO - závod potřebuje barevné kódování.

If you want to decide if colour coding is needed in your enterprise you have to consider
many factors and criteria which affect the
need of using colour coding in your enterprise:
1. Does the plant process food or provide
service for the catering industry?
2. Are any of the ingredients used in food
production a microbiological hazard?
3. Are hazardous chemicals used in any
area that would be dangerous if transferred to another area?
4. Is it necessary to sort the tools by the
areas in which they are used?
5. Does your enterprise process food containing allergens?
6. Does your enterprise has developed
a HACCP plan or sanitation schedule?
7. Is the Visual Lean 5S/6S system installed in the enterprise?
8. Does the enterprise have several production lines or one line which requires
any modifications when the produced
range is changed?
9. Is there a need to share jobs in the enterprise to maintain quality control?
10. Is the production process implemented in the enterprise which must be consistent in other company departments?
11. Does the company employ workers
who do not speak one language?
12. Have you ever experienced any loss,
loss or rapid wear of tools?
If the answer to any of the above question is
YES - the enterprise needs color coding.

