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Ȋn Noiembrie 2001, CCPS a publicat primul număr al Beacon-ului (1) pe tema
siguranţei de proces și l-a distribuit cȃtorva sute de persoane. De atunci, 180 de 
mesaje pentru lucrătorii din industria de proces au fost publicate (copii ale acestor
mesaje disponibile pe www.sache.org). Distribuţia acestei publicaţii s-a extins la peste
38000 persoane de pe lista de corespondenţă directă, iar aceștia sunt liberi să
distribuie Beacon către colegii lor. Numărul total de cititori se ridică probabil la 
cȃteva sute de mii ȋn fiecare lună. Publicaţia Beacon este tradusă momentan ȋn mai
mult de 25 limbi de către un grup dedicat de traducători voluntari, care contribuie prin
timpul lor la promovarea siguranţei de proces.

Ȋn 2016, au fost emise două Beacons ce s-au concentrat pe incidente care se repetă
– ȋn Februarie pe incendii rezultate din deversarea rezervoarelor care conţin materiale
inflamabile (2),

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

Beacon – ȋmpărtășirea lecţiilor de siguranţa procesului de 15 ani!

15 ani de Beacon pe siguranţa proceselor!

www.aiche.org/ccps
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Ce puteţi face?

www.iomosaic.com

 Beacon este scris pentru operatori, personal 
de ȋntreţinere, și alţi muncitori din industria de 
proces. Buletinul se concentrează pe aspecte
pe care aceștia le pot observa și pe acţiuni pe
care aceștia le pot interprinde ca parte a 
responsabilităţilor la locul de muncă. 

 Realizăm că mulţi ingineri, chimiști și alţi
specialiști și directori citesc buletinul Beacon, 
și sperăm ca aceștia să ȋnveţe ceva din acesta. 
Cu toate acestea buletinul Beacon nu este
scris pentru ei. Nu veți găsi mai multe sugestii, 
cum ar fi "schimbaţi procesul", "înlocuiţi
echipamentul," sau "urmați Standard XYZ" 
din secțiunea "Ce puteţi face?".

 Sunteţi liberi să impărtășiţi buletinul Beacon 
lucrătorilor și colegilor fie ca și copii tipărite 
sau ca și fișiere electronice.

 Cȃnd citiţi un buletin Beacon gȃndiţi-vă ce puteţi ȋnvăţa, chiar dacă
incidentul ȋn cauză s-a produs ȋntro instalaţie cu totul diferită faţă de cea
ȋn care lucraţi. De exemplu, buletinul Beacon din Septembrie 2016  
tratează un incendiu pe o navă. Majoritatea cititorilor buletinului Beacon
nu lucrează pe nave, dar mesajul real a fost despre importanţa gestionării
schimbării (MOC), care se aplică fiecărui tip de instalaţie sau
echipament.

 Spaţiul ȋn cadrul buletinului Beacon este limitat și nu poate include toate
lecţiile importante dintr-un incident. Gȃndiţi-vă și la alte aspecte pe care 
le puteţi ȋnvăţa din incident, și căutaţi mai multe informaţii despre un 
anumit incident sau despre incidente similare.

 Dacă lucraţi ȋntro instalaţie cu un program bun de gestionare a siguranţei
de proces, probabil că nu aţi experimentat multe incidente. Este ușor să
devenim multumiţi de sine. Utilizați Beacon pentru a reaminti tuturor de 
ceea ce se poate întâmpla în cazul în care nu reușesc să efectueze în mod 
riguros toate activitățile din cadrul sistemului de management al 
siguranței procesului aferent instalaţiilor dumneavoastră.

 Citiţi Beacon din Februarie 2008 privind modul "Cum se utilizează 
Beacon“, pe care îl puteți vizualiza la www.sache.org.

Știaţi că?
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și ȋn Mai pe explozii generate de nitratul
de amoniu (3). Aceste incidente sunt
exemple de evenimente pe care sperăm 
ca Beacon  poate ajuta la prevenirea lor. 
Ȋnvaţaţi din incidentele care au avut loc 
în altă parte, astfel încât nu trebuie să 
experimentaţi calea cea mai grea, de a 
avea un incident similar în propria 
dumneavostră instalaţie!
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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.


