
     Chúng tôi đang kết thúc lễ kỷ niệm 10 năm Beacon – Quá trình 

An toàn với một cuộc thi "Tìm kiếm các vấn đề". Hãy nhìn vào 

những hình ảnh trong Beacon này và xác định càng nhiều các tình 

huống (vấn đề) nguy hiểm  mà bạn có thể. 

    Có ít nhất là một trong những vấn đề an toàn duy nhất trong Hình 

1 đến 6, và Picture 7 có hơn 10 (xác định ít nhất 6 để đủ điều kiện là 

người chiến thắng cuộc thi). Không phải tất cả là " quá trình nguy 

hiểm" – mà bạn sẽ tìm thấy những thứ như nguy cơ vấp ngã. 

Chúng tôi sẽ chọn 3 người chiến thắng ngẫu nhiên từ các trả lời 

chính xác, và những người chiến thắng sẽ nhận được một cuốn sách 

CCPS tự chọn miễn phí tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Bài trả lời 

phải được nhận được trước 12 h đêm (Midnight Time Mỹ) vào ngày 

30 Tháng 11 năm 2012 để đủ điều kiện cho các giải thưởng.  

     Các nguyên tắc thể lệ cuộc thi, và một mẫu  để gửi câu trả lời, có 

thể được tìm thấy tại http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest. 
Câu trả lời của chúng tôi sẽ xuất hiện trong các Beacon  tháng 1 

năm 2013. Bạn cũng sẽ được yêu cầu tham gia một cuộc khảo sát 

ngắn để giúp chúng tôi hiểu Beacon đang được sử dụng như thế 

nào, để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng 

một số những hình ảnh trong Beacon này có thể hơi nhỏ cho bạn để 

tìm ra các mối nguy hiểm, do đó, bạn cũng sẽ tìm thấy hình ảnh lớn 

hơn trên địa chỉ trang web cuộc thi.        

 

 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 

Messages for Manufacturing Personnel 

Hãy luôn cảnh giác và nhận biết các tình trạng nguy hiểm! 
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Bạn có thể nhận dạng được các vấn đề an toàn? 

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

Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, and Vietnamese. 

www.aiche.org/ccps 
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