
  יער שריפות, צונמי , טורנדו , טייפון, הוריקן סופות , אדמה רעידות

  אסונות של ואחרים אלו מקרים על ידיעות וקוראים שומעים אנו –והצפות

  .  ישיר לנזק גרמו אלו  טבע אסונות . האחרונה השנה במהלך טבע

  במתקן לפגיעה גורמים הם כאשר נוסף לנזק לגרום עלולים אלו ארועים

   טבע אסונות אלו מודע הינך האם . מסוכנים חומרים מעבד או המאחסן

  אסון כשקורה לפעול כיצד יודע אתה האם ? במתקנך להתרחש עלולים

  נזקי לשקם כיצד יודע הינך האם ? טבע לאסון מוכן מתקנך האם ? טבע

? טבע אסון

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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האם אתה מוכן לאסונות טבע ?

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 

Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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מה ביכולך לעשות ? 
חברת ביטוח   FM GLOBALדוח של חברת 

מהגדולות בעולם בנושא עיסוק באסונות  

  ארוגניםטבע מנתח את הסיבות לכשל של 

:בהערכות לאסונות טבע 

אנשים נוטים להמעיט בסיכון של אסון  •

" .זה לא יקרה כאן :  " טבע

  טבע אסון שקרה מבלי הזמן שחולף ככל•

  הסבירות את להדחיק נוטים אנשים

. להתרחשותו

  רמת של יתר להערכת נוטים ארגונים•

. טבע אסון עם להתמודדות מוכנותם

  ומאמצי באמצעי להתמקד נוטים ארגונים•

  מנע בפעולות במקום השיקום

. הנזק למזעור פרואקטיביות

www.iomosaic.com
www.aiche.org/ccps

הידעת ?

 3: טורנאדו באוקלהומה  –2.  : 11.03.2011שריפה בבית זיקוק בעקבות רעידת אדמה ביפן –1

בעקבות רעידת אדמה במרץ   בפוקושימהנזק בכור הגרעיני –4. :  שריפת יער בקליפורניה    -

2011 .
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  כיצד למד . מתקנך על הטבע אסון משפיע כיצד למד•

 על מתקנך והרציפה התקינה בפעולתו שיבוש משפיע

. והציבור הסביבה

  וודא . טבע אסונות למקרי מתקנך של חרום נהלי עבור•

  הנהל את ליישם ניתן שאכן וודא . וישים הגיוני שהנהל

. הנהל ליישום האמצעים את ושיש הנתון בזמן

 טבע אסון של בארוע לטיפול והאמצעים הציוד שכל וודא•

. וזמין מתוחזק , מטופל , מוכן אישי מיגון ציוד ובעיקר

  את בצע  . טבע אסון של לארוע תגובה נהל את תרגל•

  בעיה כל והצף דווח . ראש ובכובד ברצינות התרגול

. התרגול במהלך שצצה

FM חברת של דוח את וקרא הורד• GLOBAL : 
www.fmglobal.com/disaster.


