
Încheiem celebrarea celor 10 ani de Beacon pe siguranţa de 
proces cu un concurs “ Identificaţi problema”. Priviţi imaginile
din această ediţie a Beacon şi identificaţi cât de multe situaţii
periculoase (probleme) puteţi. Există cel puţin o problemă unică
de siguranţă ȋn imaginile de la 1 la 6, iar imaginea 7 are mai
mult de 10 (identificaţi cel puţin 6 să vă calificaţi ca şi
câştigător al concursului). Nu toate sunt “pericole de proces”, 
veţi identifca lucruri ca pericole de păşire incorectă. Vom
selecta aleatoriu trei câştigători dintre cei care au răspuns
corect, iar câştigătorii vor primi o carte CCPS la libera alegere
ȋn funcţie de disponibilitate. Răspunsurile trebuiesc trimise până
ȋn data de 30 Nov. 2012 (US Eastern Time) pentru a fi eligibil
pentru premii. Regulile şi formularul pentru răspunsuri pot fi 
găsite pe site-ul http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest. 
Răspunsurile vor fi publicate ȋn Beacon-ul din Ianuarie 2013. 
Deasemenea veţi fi rugaţi să participaţi la un scurt sondaj de 
opinie pentru a ne ajuta să ȋnţelegem modul ȋn care Beacon este
utilizat, şi cum putem fi mult mai utili cititorilor noştri.  Am 
realizat că unele imagini in acest Beacon sunt reduse ca
dimensiuni, deci veţi găsi imagini mai mari ca dimensiune pe
pagina web a concursului.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mesage pentru personalul din operaţiuni

Întotdeauna fiţi atenţi şi anticipaţi situaţiile periculoase!

Puteţi identifica problema de siguranţă?
www.aiche.org/ccps
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http://www.chilworthglobal.com/en/
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Alerta Beacon este, de obicei, disponibilă în limbile: Arabă, Africană, Chineză, Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Greacă, Gujarati, Ebraică, Italiană, Japoneză, 
Coreană, Malaeziană, Marathi, Norvegiană, Persană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Telugu, şi Tailandeză.


