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پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي

آيا ممكنه واحد شما تحت تاثير حوادث طبيعي قرار گيرد؟

در سال هاي اخير خبرهاي مربوط به حوادث طبيعي در
سراسر دنيا منتشر شده است .اين تصاوير برخي از آن ها را
نشان مي دهد:
 -1تصوير ماهواره اي در ماه مي  2016از آتش سوزي جنگل
در نزديكي فورت مك موري ،ايالت آلبرتا ،كانادا .در تصوير
تاسيسات نفتي در نزديكي اين حادثه ديده مي شود.
 -2آتش سوزي هاي فورت مك موري )(Fort McMurray
 -3طوفان هاروي كه با تمام قدرت به سواحل تگزاس نزديك
مي شود ،آگوست 2017
 -4سيل در هيوستون واقع در ايالت تگزاس آمريكا به علت
بارندگي ناشي از طوفان هاروي
 -5انفجار تريلرهاي حامل پراكسيدهاي آلي در يك واحد
فرآيندي به علت قطع برق ناشي از طوفان هاروي و بدنبال آن
توقف سيستم تبريد
 -6قطع برق در نيروگاه اتمي فوكوشيما پس از وقوع سونامي
و زلزله مهيب در سال  .2011عدم كفايت سيستم هاي خنك
كننده باعث ذووب شدن سه راكتور ،انفجارات آب هيدروژني
و رهايش مواد راديواكتيو شده است.
اين وقايع و نمونه هاي مشابه مي توانست اثرات مهمي بر
واحد هاي فرآيندي داشته باشد.
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شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟












با دستورالعمل هاي شرايط اضطراري در هنگام وقوع حوادث طبيعي آشنايي داشته و از نقش خود در زمان قبل از حادثه ،حين حادثه و پس
از آن اطالع داشته باشيد .نوع حادثه طبيعي كه مي تواند بر فعاليت واحد شما تاثير گذارد به موقعيت مكاني واحد و ماهيت حادثه طبيعي
بستگي خواهد داشت.
دستورالعمل هاي شرايط اضطراري را بررسي كرده و توجه داشته باشيد كه برخي از حوادث طبيعي مانند زلزله و طوفان بدن پيش آگهي به
وقوع خواهد پيوست.
اطمينان يابيد كه در برنامه هاي تدوين شده ،كاركناني كه در هنگام وقوع حادثه و يا بالفاصله پس از آن در تاسيسات حضور دارند مد نظر
قرار گرفته باشند .در شرايط بروز حادثه احتماالً جاده ها و ساير زير ساخت هاي عمومي از سرويس خارج بوده ولي اين كاركنان به
پشتيباني از جمله غذا ،پناهگاه و ارتباطات نياز دارند.
مسئوليت ها و وظايف شما در زمان حادثه چه تغييري مي كند .از اين تغييرات بخصوص در حوزه خطرات فرآيندي آگاه باشيد .مانند تجزيه
شدن پراكسيد هاي آلي كه در مورد شماره ( 5باال) ذكر شده است .برنامه واكنش در شرايط اضطراري را بازنگري كرده و اطمينان يابيد كه
اين برنامه براي تاسيسات شما بطور كامل ديده شده است.
اگر موضوع مهمي را يافتيد كه در برنامۀ موجود ديده نشده است ،به منظور بهبود و ارتقاء برنامه آن را به سرپرست خود گزارش دهيد.
در نظر داشته باشيد كه در زمان بروز حوادث طبيعي كاركنان قادر به ارائه گزارش نبوده و احتماالً امكان ترك تاسيسات و رفتن به منزل
وجود ندارد .مطمئن شويد كه اين احتماالت و همچنين پتانسيل كمبود نيرو در طرح واكنش شرايط اضطراري ديده شده باشد.
در اينگونه حوادث طبيعي براي خود و خانواده برنامه داشته باشيد چون نگراني در مورد خانواده راندمان و اثر بخشي را كاهش خواهد شد.
براي اطالعات بيشتر نشريه هاي  Beaconدر ماه نوامبر  2005و ژوئن  2011را مطالعه نمائيد.

براي حوادث طبيعي آماده باشيد!
نشريه  Beaconمعموال به زبانهاي آفريقايي ،عربي ،كاتالوني ،چيني ،چک اسلواكي ،دانماركي ،هلندي ،انگليسي ،فليپيني ،فرانسوي ،آلماني ،يوناني ،گجراتي ،عبري ،هندي ،مجارستاني ،اندونزيايي،
ايتاليايي ،ژاپني ،كره اي ،مااليي ،ماراتي ،مونگوليايي ،فارسي ،لهستاني  ،پرتغالي ،رمانيايي ،روسي ،اسپانيائي ،سوئدي ،تلوگو ،تايلندي  ،تركي ،اردو و ويتنامي در دسترس ميباشد.
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