
Động đất, bão, lốc xoáy, sóng thần, cháy rừng, lũ lụt – chúng ta
đã đọc tất cả những tin tức về những thảm họa thiên nhiên này và
những loại khác trong những năm gần đây. Những thảm họa này
trực tiếp gây ra những thiệt hại to lớn. Chúng cũng có thể gây ra
thêm những thiệt hại khác từ ảnh hưởng của vật liệu độc hại và thiết
bị công nghệ. Bạn có biết những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra
tại nhà máy của bạn? Bạn có biết cần làm gì để chuẩn bị đối phó với
những thảm họa đó và cách khắc phục hậu quả sau thảm họa? 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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“Một aoxơ phòng ngừa thì đáng giá 01 bảng chữa trị” - Benjamin Franklin

Tháng 6/2011

AIChE © 2011. Tài liệu có bản quyền. Khuyến khích sao chép lại cho các mục đích phi thương mại và giáo dục. Tuy
nhiên nghiêm cấm việc sao chép để bán lại. Liên hệ tại ccps_beacon@aiche.org hoặc 646-495-1371.

Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa thiên nhiên?

Beacon thường được xuất bản bằng các thứ tiếng sau: Hà Lan tại Nam Phi, Ả Rập, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Hy lạp, Gujarati, Hebrew, Hindi, Ý, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Malay, Marathi, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Telugu, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

This issue sponsored by

Bạn có thể làm gì?
Trong báo cáo nằm 2010 “Giật mình với thảm

họa thiên nhiên”, FM Global, một trong những
công ty bảo hiểm tài sản thương mại lớn nhất thế
giới, đã ghi nhận một số lý do tại sao các tổ chức
thất bại trong việc ứng phó thảm họa thiên nhiên. 
Một số lý do bao gồm:

Mọi người đánh giá thấp nguy cơ của thảm
họa thiên nhiên - họ nghĩ rằng “ nó sẽ không xảy
ra tại đây.”

Khi thời gian trôi qua mà không có thảm họa
nào thì mọi người dễ dàng phủ nhận khả năng xảy
ra của nó. 

Các công ty đánh giá không đúng về khả năng
ứng phó thảm họa thiên nhiên của mình.

Nhiều công ty tập trung vào việc hồi phục từ
thảm họa hơn là tích cực tìm cách giảm thiểu thiệt
hại.

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

1 – Cháy ở nhà máy lọc dầu Nhật Bản sau khi xảy ra động đất Tohoku tháng 3/2011; 2 – Lốc
xoáy ở Oklahoma; 3 – Cháy rừng ở California; 4 – Hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 
sau động đất tháng 3/2011
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Hiểu rõ ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa thiên nhiên đối với
nhà máy của bạn, và cả những ảnh hưởng do việc gián đoạn dịch
vụ tiện ích gây ra bởi thảm họa.

Soát xét qui trình ứng phó sự cố khẩn cấp của nhà máy đối với
thảm họa. Bảo đảm rằng kế hoạch phù hợp - bạn có thể thực hiện
công việc yêu cầu với thơi gian và nguồn lực sẵn có? Nếu bạn
nhận thấy có vướng mắc cần thông báo cho cấp quản lý về những
vấn đề đó.

Bảo đảm rằng thiết bị bảo hộ lao động (PPE) cần thiết cho việc
chuẩn bị, ứng phó, xử lý thảm họa thiên nhiên được bảo quản thích
hợp và sẵn sàng sử dụng.

Tham dự vào công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa thiên nhiên
và các buổi thực tập ứng phó, nghiêm túc thực hiện và báo cáo các
vấn đề khúc mắc khi bạn quan sát được.

Tải và đọc báo cáo FM Global từ www.fmglobal.com/disaster.

Bạn có biết?


