
Bạn có thể làm được gì?

Hiểu rõ tất cả các rủi ro về an toàn công nghệ ở Nhà máy nơi bạn làm việc và vai

trò của bạn trong việc quản lý các rủi ro đó!

Bản tin an toàn công nghệ Beacon phát hành trong tháng 11 và tháng 12 năm 2014 đã đánh dấu kỷ

niệm 30 năm tính từ thời điểm xảy ra 2 thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Công nghiệp trên toàn thế giới

– Vụ cháy và nổ xảy ra tháng 11 năm 1984 tại kho chứa LPG ở San Juan Ixhuatepec, thành phố Mexico,

Mexico (1) và Vụ rò rỉ khí độc xảy ra tháng 12 năm 1984 tại Bhopal, Ấn Độ (2). Hai tai nạn này đã gây

ra thảm họa cho hàng chục nghìn người. Các mục “Bạn có thể làm được gì?” trong các Bản tin an toàn

công nghệ Beacon đã giúp chúng ta hiểu được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ở nhà máy nơi chúng ta đang

làm việc. Và vai trò của chúng ta trong việc góp phần đảm bảo các tình huống, điều tồi tệ đó sẽ không

xảy ra.

Tuy nhiên, bạn cũng nên nhận thức rằng sự cố công nghệ xấu nhất có thể xảy ra ở Nhà máy của bạn

có thể không phải ở mức rủi ro cao nhất trong dây truyền sản xuất. Rủi ro là sự kết hợp của tuần xuất

một sự cố có thể xảy ra, và mức hậu quả khi sự cố đó xảy ra (3). Sự cố công nghệ với mức hậu quả tồi tệ

nhất ở nhà máy của bạn có thể ở mức tần xuất “hiếm khi xảy ra”. Và những sự cố ở mức nhẹ hơn có thể

xảy ra thường xuyên hơn, làm cho mức rủi ro từ những tình huống đó cao hơn mức rủi ro của sự cố có

thể gây ra hậu quả nặng nề nhất. Chúng ta cần quan tâm tất cả các rủi ro về an toàn công nghệ ở Nhà

máy nơi chúng ta làm việc, và cả vai trò của chúng ta trong việc quản lý các rủi ro này.

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

Messages for Manufacturing Personnel

©AIChE 2015. Tài liệu có bản quyền. Khuyến khích sao chép cho mục đích giáo dục và phi thương mại. Nghiêm cấm sao chép cho mục đích

thương mại khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của AIChE. Liên hệ: ccps_beacon@aiche.org hoặc 646-495-1371.

Rủi ro an toàn công nghệ là gì?

Bản tin này được xuất bản bằng các ngôn ngữ sau: Ả Rập, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Malay, Marathi, Persian, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Telugu, Thái Lan, Thổ Nhỉ Kỳ và Tiếng Việt.

www.aiche.org/ccps
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Đặt ra các câu hỏi tương tự cho các vấn đề đã được gợi ý trong Bản tin an toàn công nghệ Beacon 

tháng 12-2014 đối với tất cả các rủi ro về an toàn công nghệ ở Nhà máy nơi bạn làm việc:

 Các rủi ro về an toàn công nghệ ở khu vực tôi làm việc và trong nghề nghiệp của tôi là gì?

 Những hệ thống nào được lắp đặt và đang hoạt động để quản lý những rủi ro này – bao gổm cả

việc phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả nếu sự cố đó xảy ra?

 Làm sao để tôi biết những hệ thống quản lý rủi ro này là phù hợp và đang hoạt động đủ tin cậy?

 Vai trò của tôi trong việc duy trì các hệ thống quản rủi ro này hoạt động đảm bảo tin cậy?

Tần xuất
có thể xảy
ra sự cố

Rủi Ro

Mức hậu
quả khi sự
cố xảy ra
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