POLITICA DE SIGURANŢĂ A ORGANIZAȚIEI DE PREGĂTIRE …………………………………..

1.Posibile riscuri
Pilot neexperimentat și / sau lipsă de cunoștințe
În ceea ce privește operațiunile aeronavei, evenimentul de siguranță identificat poate fi privit ca un factor ce
poate contribui la un accident.
Se poate datora următoarelor:
•
Articole esențiale de instruire care nu sunt predate
•
Informațiile transmise de instructor nu sunt aprofundate/înțelese
Neînțelegere și / sau lipsă de conștientizare.
•
În ceea ce privește operațiunile aeronavei, evenimentul de siguranță identificat poate fi privit ca un
factor ce poate contribui la un accident / incident.
Se poate datora următoarelor:
•
Utilizarea incorectă a documentației sau lipsa informațiilor esențiale.
•
Greșelile făcute în timpul lecțiilor anterioare nu sunt adresate în lecțiile următoare în vederea
corectării și înlăturării lor.
•
Informații insuficiente oferite instructorului de către organizație în vederea desfășurării cursului
conform standardelor în vigoare
•
Instruirea care nu se află sub controlul direct al organizației.
Instruire incompletă/neadecvată
Se poate datora următoarelor:
•
Utilizarea manualelor/materialelor auxiliare neactualizate
•
Nerespectarea planurilor de curs
2.Metode de minimizare a riscurilor:
•
Respectarea planurilor de curs
•
Modificarea materialelor în scopul îmbunătățirii acestora
•
În cazul constatării unor deficienţe în pregătirea practică în zbor a cursanţilor se vor efectua, cu
acordul Instructorului Şef de Zbor, exerciţii de zbor suplimentare.
•
Detectarea deficienţelor în procesul de instruire al cursanţilor printr-un sistem de teste şi criterii
stabilite de responsabilul cu pregătirea, menite să ofere informaţii acestuia asupra evoluţiei cursantului
3.Modalități de raportare a situațiilor periculoase
Evenimentele ce duc la periclitarea siguranței pot fi raportate atât de către elevi cât și de către instructori
responsabilului OPD,căruia îi revine obligația de a lua măsurile necesare pentru evitarea situațiilor
periculoase.
Toate evenimentele periculoase constatate sau raportate se înscriu într-un registru împreună cu soluțiile
impuse pentru remediere.
Scopul raportării evenimentelor este de a îmbunătăți siguranța, nu pentru a găsi vinovați.
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