
SEIRI (selekcja)

1 Czy są jakieś bezużyteczne rzeczy, które mogą zaśmiecać twoje środowisko pracy?

2 Czy pozostały jakieś bezużyteczne surowce, półprodukty i / lub odpady jak w pobliskim miejscu pracy?

3 Czy na podłodze są jakieś narzędzia, części zamienne, materiały, sprzęt w pobliżu?

4 Czy wszystkie często używane obiekty są sortowane, rozmieszczane, przechowywane i etykietowane?

5 Czy wszystkie przyrządy / urządzenia pomiarowe są sortowane, rozmieszczane, przechowywane i oznakowane?

6 Czy inwentaryzacja lub inwentaryzacja w trakcie procesu obejmuje jakieś niepotrzebne materiały lub części?

7 Czy w pobliżu są jakieś nieużywane maszyny lub inny sprzęt?

8 Czy wokół są jakieś nieużywane przyrządy, narzędzia, matryce lub podobne przedmioty?

9 Czy oczywiste jest, które przedmioty zostały oznaczone jako niepotrzebne?

10 Czy ustanowienie 5S wyeliminowało inne bezużyteczne standardy?

SEITON (systematyka)

1 Czy drogi dojazdowe, obszary magazynowe, miejsca pracy i otoczenie sprzętu są jasno określone?

2 Jest zrozumiałe, jaka jest przydatność wszystkich rur, kabli? Czy można je łatwo zidentyfikować?

3 Czy narzędzia / urządzenia / instrumenty są odpowiednio zorganizowane w dwóch kategoriach: „zwykłe” i „specjalne miejsce docelowe”?

4 Czy wszystkie pojemniki, odbiorcy, palety i NTM są przechowywane w odpowiedni sposób?

5 Czy jest coś zbyt blisko gaśnicy?

6 Czy podłoga ma jakieś pęknięcia, spadki lub zmiany na poziomie?

7 Czy półki i inne miejsca do przechowywania są oznaczone wskaźnikami lokalizacji i adresami?

8 Czy półki mają szyldy pokazujące, które przedmioty idą gdzie

9 Czy wskazane są maksymalne i minimalne dopuszczalne ilości?

10 Czy białe linie lub inne znaczniki służą do wyraźnego wskazania chodników i miejsc do przechowywania?

11 Czy przyrządy i narzędzia są ułożone bardziej racjonalnie, aby ułatwić ich pobieranie i zwrot?

SEISO (sprzątanie)

1 Sprawdź dokładnie podłogę, drogi dojazdowe i otoczenie sprzętu! Czy możesz znaleźć lub zauważyć plamy oleju, kurz, wypełnienia i odpady?

2 Czy jakieś części maszyn / urządzeń są brudne? Czy możesz znaleźć lub zauważyć plamy oleju, kurz, wypełnienia i odpady?

3 Czy jakieś rury / pasy zasilające są tłuste, brudne lub popękane?

4 Czy system spustowy odpadów i olejów jest zatkany (całkowicie lub częściowo)?

5 Czy wpływa to na środowisko oświetleniowe? Jakieś brudne żarówki lub okna?

6 Czy podłogi są błyszczące, czyste i wolne od odpadów, wody i oleju?

7 Czy maszyny są często wycierane do czysta i wolne od wiórów i oleju?

8 Czy kontrola sprzętu połączona jest z konserwacją sprzętu

9 Czy jest osoba odpowiedzialna za nadzorowanie operacji czyszczenia?

10 Czy operatorzy zwykle zamiatają podłogi i wycierają sprzęt bez uprzedzenia?

SEIKETSU (standaryzacja)

1 Czy nosisz brudną lub nieodpowiednią odzież?

2 Czy twoje miejsce pracy ma odpowiednie oświetlenie i wentylację?

3 Czy są jakieś problemy dotyczące hałasu, wibracji i ciepła / zimna?

4 Czy dach jest pęknięty? Co powiesz na wentylację?



5 Czy masz wyznaczone miejsca do jedzenia i palenia?

6 Czy regularnie generowane są noty usprawniające?

7 Czy wdrażane są pomysły dotyczące ulepszeń?

8 Czy standardowe procedury są napisane, jasne i aktywnie stosowane?

9 Czy rozważane są przyszłe standardy wraz z jasnym planem ulepszeń dla tego obszaru?

10 Czy utrzymywane są pierwsze 3S (Sortuj, Ustaw Lokalizacje i Limity oraz Połysk i Zamiatanie)?

SHITSUKE (samodyscyplina)

1 Czy robisz codzienne sprawdzanie czystości?

2 Czy codzienne raporty są wykonywane poprawnie i we właściwym czasie?

3 Czy nosisz odpowiednią odzież ochronną?

4 Czy nosisz naszywki i kask - w razie potrzeby?

5 Czy członkowie grupy modułowej spełniają harmonogram spotkań?

6 Czy wszyscy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie standardowych procedur?

7 Czy narzędzia i części są prawidłowo przechowywane?

8 Czy przestrzegane są kontrole zapasów?

9 Czy procedury są aktualne i regularnie weryfikowane?

10 Czy tablice aktywności są aktualne i regularnie przeglądane?


