
Ştiţi cum să recunoaşteţi incidentele şi near miss-
urile, şi cum să le raportaţi ca să poată fi investigate.

Dacă sunteţi implicat în investigarea unui incident, 
insistaţi ca investigaţia să fie completă. Identificaţi
toate cauzele rădăcină şi cele ce contribuie la apariţia
incidentelor şi să puteţi învăţa cât mai mult posibil.

Când citiţi un raport de incident sau alerta Beacon, 
reţineţi toate lecţiile învăţate şi cum le puteţi aplica în
instalaţiile dumneavoastră.

Căutaţi mai multe informaţii despre incidentul
Beacon. Nu avem mult spaţiu dar nu lăsăm lucrurile nelămurite!!!

Dacă aţi fost un cititor constant al alertelor Beacon din ultimii ani, 
puteţi recunoaşte imaginile din stânga. Prima imagine arată un 
incendiu extins într-o rafinărie de lângă Sunray, Texas, 16 Februarie
2007.  A doua imagine arată unele dintre pagubele incendiului. Trei
muncitori au fost răniţi iar rafinăria a fost închisă temporar. Acest
incident a fost subiectul a trei alerte Beacon, cu trei lecţii diferite de 
siguranţă învăţate:

Octombrie 2008:  “Gheaţa rupe o conductă neutilizată şi cauzează
un incendiu”

Mai 2010:  “Protecţia la incendiu a suporţilor structurilor”
Septembrie 2011:  “Pericole din echipamente abandonate”

Multe lucruri pot fi învăţate dintr-un singur incident. Puteţi vizita
site-ul www.csb.gov şi citi raportul de investigare a incidentului
petrecut la Rafinăria Valero. (incendiu cauzat de propan).

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mesaje pentru personalul din Operatiuni

Cercetează toate lecţiile dintr-un incident!
AIChE © 2011. Toate drepturile rezervate. Reproducerea pentru uz necomercial, educaţional este încurajată. În plus, reproducerea pentru revânzare de 
către oricine altcineva decât CCPS este strict interzisă. Contactaţi-ne la ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.

Un incident – Trei Alerte!
(şi pot fi şi mai multe)

Alerta Beacon este disponibilă in limbile: Africană, Arabă, Chineză, Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Greacă, Gujarati, Evreiască, Hindi, Italiană, 
Japoneză, Coreană, Malaeziană, Marathi, Persană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Română, Spaniolă, Suedeză, Telugu, Tailandeză, Turcă şi Vietnameză.
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Din fiecare incident sau near miss petrecut într-o
instalaţie se pot învăţa mai multe lucruri.

Fiecare incident are mai multe cauze rădacină.
Incidentele pot avea mai multe cauze care contribuie la 

apariţia unui incident. Câteva cauze care contribuie la 
apariţia incidentelor: echipamentul de siguranţă sau
sistemele de oprire care nu funcţionează, defectarea
sistemelor de control şi procedurilor pentru a controla o 
dereglare a unei instalaţii, defectarea sistemelor de răspuns
la urgenţă şi a procedurilor aferente.

Nu puteţi învăţa nimic dintr-un incident sau near miss 
neraportat!

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps
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Ce puteţi face?Stiaţi?
Octombrie 2008 Mai 2010 Septembrie 2011

Beacon are 10 ani!
Beacon împlineşte 10 ani luna aceasta! Încă din 
Noiembrie 2001, Beacon a împărtăşit
personalului din Operaţiuni lecţii de siguranţă
învăţate într-un număr din ce în ce mai mare de 
limbi. Lista de contacte directe conţine mai
mult de 21,000 adrese de email. CCPS 
mulţumeşte membrilor organizaţiei, 
sponsorilor, Comitetului Beacon si celor peste
40 traducători voluntari care au făcut posibilă
împărtăşirea acestor informaţii si îmbunătăţirea
siguranţei în industria noastră.


