
 En el cas del globus, la bona formació, pràctica i 
simulacres en gestió d’emergències van permetre 
fer front a la situació, tot i que mai no s’havia 
previst.

 A més de danys mecànics directes i perill 
d’incendi, els aparells voladors poden xocar amb 
línies elèctriques aèries i provocar curtcircuits i 
altres conseqüències. Aquestes incidències son 
habituals amb globus decoratius plens d’heli i fets 
de làmina de PET metalꞏlitzada.

I jo, què hi puc fer?

Exemplar patrocinat per:

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Missatge per al personal de producció

“Tot el que rebem de bo, ve de dalt” – però alguns perills també!
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Objectes voladors perfectament identificats
Ja fa un temps que els vehicles aeris no tripulats (drons) estan disponibles per a tot tipus d’activitats. A més de per 
al lleure, es poden utilitzar legítimament per a inspeccions visuals a la indústria, agricultura, ciències ambientals, 
supervisió, exploració, lliuraments a domicili, etc.
Actualment són tan nombrosos com els aeromodels. Creix la preocupació perquè puguin colꞏlidir amb equips i 
causar danys, fins i tot incendis / explosions, si es fan servir en establiments industrials. Recentment es va produir 
un incident en una indústria de procés que va implicar un dron militar.

Sabíeu que?
 Quan feu rondes de control, comproveu també el cel.
 Informeu de qualsevol cosa que voli per sobre de la 

planta, tret dels ocells, per descomptat.
 Cal vigilar especialment quan és la temporada de focs 

artificials, fanalets voladors i globus aerostàtics.
 Si teniu una planta química, un magatzem de 

combustible o similar prop de casa, aviseu els veïns 
dels perills que comporten focs artificials i drons.

 Si la vostra instalꞏlació utilitza drons, aquesta activitat 
ha de ser autoritzada com qualsevol altre treball no 
habitual.

En el decurs de festes, els coets i altres artefactes pirotècnics poden acabar 
on es guarda o manipula material inflamable o combustible, provocant una 
font d’ignició.
Els fanalets voladors s’utilitzen a vegades com a alternativa als focs 
artificials; també són fonts d'ignició, i poden recórrer distàncies molt més 
llargues. Fins i tot hi ha el cas d’un globus aerostàtic que no va poder 
evitar ser arrossegat cap a una fàbrica, i va haver de fer un aterratge 
d’emergència a l’interior d’una planta (vegeu la foto a sota i el Beacon
d’abril de 2007: Mr. Potato Head is Down).
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