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15 năm của Bản tin an toàn công nghệ!

Tháng 11, 2016

Tháng 11, 2001, CCPS ban hành Bản tin an toàn công nghệ (Beacon) đầu tiên
(hình 1) và nó chỉ được gửi được đến vài trăm người. Từ thời điểm đó, 180 bản
tin Beacon đã được phát hành và gửi đến rất nhiều nhân sự sản xuất trực tiếp
trong các ngành công nghiệp chế biến (bản copies có tại www.sache.org). Việc
gửi các bản tin này đã được mở rộng đến 38,000 người có tên trong danh sách
nhận email trực tiếp, và những người này có quyền chuyển tiếp bản tin này đến
với đồng nghiệp của họ. Tổng số người đọc, tiếp nhận Beacon hiện nay có lẽ đã
lên đến vài trăm nghìn đọc giả mỗi tháng. Beacon hiện nay đã được dịch sang 25
thứ tiếng bởi một nhóm phiên dịch viên tình nguyện, những người đã và đang
công hiến thời gian để đưa bản tin này đi khắp thế giới.
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Năm 2016, có 02 Beacon nhấn mạnh vào các sự cố tương tự – Beacon tháng 2
nói về các vụ cháy do các bồn bể chứa chất dễ cháy bị chảy tràn ra ngoài (hình 2).
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Và Beacon tháng 5 là nói về các vụ nổ
Nitrat Amoni NH4NO3 (hình 3). Các sự
cố này là các ví dụ mà chúng ta hy vọng
Beacon có thể góp phần phòng tránh các
sự cố tương tự.
Rút kinh nghiệm từ các sự cố xảy ra ở
những nơi khác để chúng ta không phải
học từ bài học đau đớn hơn nếu xảy ra ở
nhà máy nơi chúng ta làm việc!

Bạn có biết?
 Bản tin Beacon được viết cho các vận hành
viên, nhân viên bảo trì và các nhân sự khác
trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến. Bản tin
nhấn mạnh vào những thứ mà có thể quan
sát, nhận ra được và hành động trong phạm
vi trách nhiệm của người lao động.
 Chúng tôi nhận thấy nhiều kỹ sư, nhà hóa
học, và các cấp quản lý cũng đọc Beacon,
và hy vọng họ có thể nhận ra một số điều từ
các bản tin này. Tuy vậy, Beacon không tập
trung hướng tới họ. Bạn sẽ không thấy các
gợi ý như “hãy thay đổi công nghệ”, “hãy
thay thế thiết bị” hoặc “hãy tuân theo tiêu
chuẩ XYZ” trong chuyên mục “Bạn có thể
làm gì?” của Beacon.
 Bạn được phép chuyển tiếp/ gửi Beacon đến
với các đồng nghiệp, bạn bè của mình.

Bạn có thể làm gì?
 Khi đọc Beacon, hãy nghĩ xem bạn có thể học được gì từ nó, ngay
cả khi bản tin nói về sự cố xảy ra ở nhà máy rất khác với nhà máy
bạn làm. Ví dụ Beacon tháng 9, 2016 nói về vụ cháy xảy ra trên
tàu. Hầu hết các đọc giả không làm việc trên tàu, nhưng thông
điệp chính của bản tin đó là tầm quan trọng của quản lý thay đổi
(MOC), việc cần phải áp dụng, tuân thủ ở mọi nhà máy, thiết bị.
 Do chỉ giới hạn trong 1 trang nên Beacon không thể nêu ra tất cả
các bài học rút ra từ sự cố. Vậy nên hãy nghĩ về các bài học khác
có thể rút ra từ 1 sự cố, và tự tìm kiếm thêm các thông tin chi tiết
của sư cố đó hay các sự cố tương tự.
 Nếu bạn làm việc ở nhà máy có hệ thống quản lý an toàn công
nghệ tốt, bạn có thể không gặp phải nhiều sự cố. Nhưng điều đó
dễ làm bạn tự thỏa mãn. Hãy sử dụng Beacon để nhắc mọi người
điều gì có thể xảy ra nếu mọi hoạt động ở nhà máy không tuân thủ
hệ thống quản lý an toàn công nghệ một cách nghiêm túc.
 Đọc Beacon tháng 2, 2008 “Sử dụng Beacon thế nào”, xem tại
website: www.sache.org

Beacon – đã chia sẻ các bài học an toàn công nghệ trong 15 năm!
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