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Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ αγρεεδ δισχοϖερ α φυρτηερ εξπεριενχε ανδ ρεαλιζατιον βψ σπενδινγ
µορε χαση. νεϖερτηελεσσ ωηεν? πυλλ οφφ ψου σαψ ψεσ τηατ ψου ρεθυιρε το γετ τηοσε αλλ
νεεδσ νεξτ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου αττεµπτ το γετ σοµετηινγ βασιχ ιν τηε
βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ λεαδ ψου το χοµπρεηενδ εϖεν µορε ιν ρελατιον το τηε
γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, λατερ τηαν ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ υνθυεστιοναβλψ οων γροω ολδ το αχηιεϖεµεντ ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε µιδδλε οφ
γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ ισγοττ 5τη εδιτιον φρεε βελοω.
Ισγοττ 5τη Εδιτιον Φρεε
ΙΣΓΟΤΤ ισ τηε δεφινιτιϖε γυιδε το τηε σαφε χαρριαγε ανδ ηανδλινγ οφ χρυδε οιλ ανδ πετρολευµ
προδυχτσ ον τανκερσ ανδ ατ τερµιναλσ. Ιτ ισ α γενεραλ ινδυστρψ ρεχοµµενδατιον τηατ α χοπψ
οφ ΙΣΓΟΤΤ ισ κεπτ ανδ υσεδ ονβοαρδ εϖερψ τανκερ ανδ ιν εϖερψ τερµιναλ σο τηατ τηερε ισ α
χονσιστεντ αππροαχη το οπερατιοναλ προχεδυρεσ ανδ σηαρεδ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ οπερατιονσ
ατ τηε σηιπ/σηορε ιντερφαχε.
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Ιντερνατιοναλ Σαφετψ Γυιδε φορ Οιλ Τανκερσ ανδ Τερµιναλσ
ΒΡΙ∆ΓΕ ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕ ΓΥΙ∆Ε ΦΙΦΤΗ Ε∆ΙΤΙΟΝ. Σηοτικο Γαβισιανι. Π∆Φ. ∆οωνλοαδ Φρεε
Π∆Φ. Φρεε Π∆Φ. ∆οωνλοαδ ωιτη Γοογλε ∆οωνλοαδ ωιτη Φαχεβοοκ. ορ. Χρεατε α φρεε αχχουντ
το δοωνλοαδ. Π∆Φ. Π∆Φ. ∆οωνλοαδ Π∆Φ Παχκαγε. Π∆Φ. Πρεµιυµ Π∆Φ Παχκαγε. ∆οωνλοαδ
Φυλλ Π∆Φ Παχκαγε. Τηισ παπερ. Α σηορτ συµµαρψ οφ τηισ παπερ.
Ωιτηερβψ Πυβλισηινγ Γρουπ − Μαρινε διϖισιον (Ωιτηερβψ ...
Ψεαρ: 2020 Λανγυαγε: ενγλιση Αυτηορ: Οιλ Χοµπανιεσ Ιντερνατιοναλ Μαρινε Φορυµ (ΟΧΙΜΦ)
Γενρε: Ρεφερενχε βοοκ Φορµατ: Π∆Φ Θυαλιτψ: ΟΧΡ ωιτη ερρορσ Παγεσ χουντ: 60 ∆εσχριπτιον:
Γαπ αναλψσισ βετωεεν ΙΣΓΟΤΤ 5τη ανδ 6τη Εδιτιον. Φορ χοµπαρισον, τηε χασε φαταλιτψ ρατε
φορ ΣΑΡΣ ωασ 10%, ανδ φορ ΜΕΡΣ 34%. Χλοσε.
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