
Trzęsienia ziemi, huragany i tajfuny, tornada, tsunami, pożary lasów, 
powodzie – czytaliśmy wiadomości o tych wszystkich i innych klęskach 
żywiołowych w okresie ostatnich lat. Wszystkie te katastrofy spowodowały 
ogromne bezpośrednie zniszczenia. Mogą one także spowodować
dodatkowe zniszczenia ze względu na siłę swego oddziaływania w obrębie 
instalacji magazynowych czy procesowych. Czy wiesz jakiego rodzaju 
klęski żywiołowe mogą zdarzyć się w Twoim zakładzie? Czy wiesz co 
zrobić aby przygotować się na zaistnienie tych katastrof i jak „podnieść
się” po ich wystąpieniu?

“Uncja profilaktyki jest warta funta lekarstwa” - Benjamin Franklin
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Czy jesteś przygotowany na klęskę żywiołową?

The Beacon dostępny jest w językach: afrikaans, angielskim, arabskim, chińskim, duńskim, francuskim, gudżarati, greckim, hebrajskim, hindi, hiszpańskim, holenderskim, indonezyjskim, japońskim, 
koreańskim, malajskim, marathi, niemieckim, norweskim, perskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, tajskim, tamilskim, telugu, tureckim, urdu, węgierskim, wietnamskim i włoskim.

To wydanie sponsoruje

Co możesz zrobić?
W raporcie sporządzonym przez FM Global pt.: 

”Flirtując z klęskami żywiołowymi” z roku 2010 
największe światowe komercyjne firmy 
ubezpieczeniowe omówiły niektóre z powodów, 
które powodują, że firmy nie są przygotowane na 
wystąpienie klęsk żywiołowych. Niektóre z 
wniosków włączają:

Ludzie nie doceniają ryzyka wystąpienia klęski 
żywiołowej – myślą “to się tutaj nie wydarzy.”

Im więcej czasu mija bez zaistnienia klęski 
ludzie łatwiej negują prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia.

Firmy przeceniają to jak dobrze są
przygotowane na wypadek zaistnienia klęski 
żywiołowej. 

Wiele firm skupia się na odzyskanie stanu 
sprzed awarii zamiast na proaktywnych działaniach 
celem minimalizacji zniszczeń.

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

1 – Pożar rafinerii w Japonii w następstwie trzęsienia ziemi w dniu 11 marca 2011 
w Tōhoku; 2 – Tornado w Oklahomie; 3 – Pożar lasu w Californii; 4 – zniszczenia 
elektrowni jądrowej Fukushima w następstwie trzęsienia ziemi w marcu 2011
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Zapoznaj się z bezpośrednimi skutkami jaki mogą wywołać w 
twoim zakładzie klęski żywiołowe a także wpływem utraty mocy i 
infrastruktury spowodowanych przez klęskę.

Dokonaj przeglądu zakładowych planów awaryjnych na 
wypadek zaistnienia klęski. Upewnij się, że plany te są sensowne 
– czy rzeczywiście można wykonać wszystkie wymagane 
czynności w dostępnym czasie i zasobach? Jeżeli widzisz 
problemy poinformuj przełożonych o swoich wątpliwościach.

Upewnij się, że całość wyposażenia oraz ochron 
indywidualnych które należy przygotować oraz wykorzystać na 
wypadek zaistnienia klęski żywiołowej oraz po jej ustaniu jest 
dostępne, właściwie serwisowane i gotowe do użycia.

Uczestnicz w ćwiczeniach dotyczących przygotowania i 
postępowania na wypadek zaistnienia klęski żywiołowej, traktuj je 
poważnie i zgłaszaj wszelkie problemy jakie zauważysz w trakcie 
ćwiczeń. 

Pobierz i zapoznaj się z raportem FM Global ze strony 
www.fmglobal.com/disaster

Czy wiesz że?

http://www.aiche.org/ccps/safetybeacon.htm
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