Bếp ga du lịch
Rò rỉ ga và trường hợp khẩn cấp
Rò rỉ ga trong khu vực kín có thể gây ra:
ì buồn nôn
ì chóng mặt
ì ngạt thở
ì hỏa hoạn hoặc cháy nổ.
Nếu gặp trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống nguy hiểm
đến tính mạng, hãy gọi ngay số (000).

Máy sưởi ngoài trời

Nếu bạn ngửi thấy mùi ga, hãy bình tĩnh và:
ì tắt thiết bị ga
ì mở tất cả cửa ra vào và cửa sổ
ì ngắt bình ga hoặc nguồn cấp ga và cách ly nguồn điện
ì sơ tán khỏi khu vực.
Không sử dụng bật lửa hay diêm, hoặc bật hay tắt thiết bị điện
hoặc đèn.
Nếu hiện tượng rò rỉ ga tiếp diễn, hãy gọi nhà cung cấp ga hoặc
thợ lắp ống dẫn ga có giấy phép hành nghề của bạn.

Sử dụng thiết bị &
bình ga an toàn

Khai báo sự cố và khiếu nại
Để khai báo sự cố hoặc khiếu nại về công tác lắp bình ga hoặc
thiết bị ga, hãy gửi email tới gassafe@dnrm.qld.gov.au hoặc gọi
13QGOV (13 74 68) trong giờ hành chính

Thông tin thêm
Để biết thông tin về việc bảo dưỡng và sửa chữa
thiết bị ga, hãy liên hệ với thợ lắp ống dẫn ga tại địa
phương của bạn.

Bình ga du lịch

Để biết thông tin về nguồn cấp ga tự nhiên hoặc bình
LPG, hãy liên hệ với nhà cung cấp ga của bạn.
Để biết thêm thông tin về sử dụng ga an toàn, hãy
truy cập www.qld.gov.au và tìm từ khóa ‘gas safety ’
(sử dụng ga an toàn).

Để biết thêm thông tin về giấy phép này, hãy truy cập
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Sử dụng thiết bị ga an toàn

Sử dụng bình ga an toàn

Yêu cầu thợ lắp ống dẫn ga có giấy phép hành nghề lắp đặt, sửa
chữa, bảo dưỡng và tháo dỡ thường xuyên các thiết bị ga. Chọn
thiết bị ga có các tính năng an toàn sau:

LPG là khí ga ở dạng lỏng dưới áp suất cao, vì vậy, bạn phải cẩn
thận khi cất giữ, sử dụng và vận chuyển bình LPG.

ì thiết bị phát hiện lửa tắt có tác dụng ngắt ga nếu lửa vô tình bị
dập tắt
ì đánh lửa lại tự động, cho phép thiết bị tự bật lửa lại nếu lửa vô
tình bị dập tắt.
Không sử dụng thiết bị ga di động hoặc không có ống hơi trong
nhà, trừ khi các thiết bị này được phê duyệt để sử dụng trong
nhà.

Bếp ga du lịch
ì Sử dụng các thiết bị này theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
ì Kiểm tra xem mẫu bếp ga du lịch của bạn có bị tạm ngưng lưu
hành hoặc thu hồi không.

ì Thường xuyên kiểm tra bình ga xem có hiện tượng hư hỏng,
trục trặc và rò rỉ không (mùi ‘trứng thối’).
ì Luôn dựng thẳng khi mang vác và cất giữ bình ga.
ì Đảm bảo đóng chặt các van.
ì Lắp núm van ‘POL’ vào bình ga khi không sử dụng.
ì Nếu cần, tiến hành sửa chữa hoặc thay van bình ga tại trạm
kiểm tra được phê duyệt.
ì Nếu có thể, đặt bình ga xa khỏi nguồn nhiệt và ánh nắng mặt
trời trực tiếp.

Sử dụng bình ga
Khi sử dụng bình ga với thiết bị ga áp suất thấp, hãy sử dụng van
điều áp để kiểm soát áp suất. Nếu bạn không chắc về cách thực
hiện thao tác này, hãy hỏi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ga của
bạn.
ì Không sử dụng bình ga đã bị hỏng hóc hoặc bào mòn.
ì Không sử dụng bình ga đã hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng được
dán tem ở thân dưới hoặc cổ bình ga.
ì Khi bạn sử dụng xong thiết bị, hãy đảm bảo không còn ga trong
ống điều áp. Để thực hiện điều này, hãy đóng van bình ga trong
khi thiết bị ga vẫn hoạt động, sau đó đóng van của thiết bị ga.

Đổi hoặc nạp bình ga
Bạn có thể nạp hoặc đổi bình LPG tại cơ sở bán lẻ LPG tại địa
phương.

Máy sưởi di động ngoài trời
Các thiết bị này có thể tạo ra lượng cacbon monoxit lớn (một loại
khí độc), vì vậy, không sử dụng các thiết bị này trong nhà. Trước
khi cất giữ máy sưởi trong nhà, hãy ngắt và tháo bình ga.
ì Thường xuyên bảo dưỡng máy sưởi.
ì Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
ì Để máy sưởi xa con người và vật liệu dễ cháy, cũng như đặt
máy sưởi trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng.

Sự kiện ngoài trời
Tham khảo danh sách kiểm tra an toàn khi sử dụng ga LPG cho
các sự kiện ngoài trời (có sẵn tại www.publications.qld.gov.au).
Yêu cầu thợ lắp ống dẫn ga có giấy phép hành nghề lắp đặt thiết
bị ga cố định và cân nhắc thuê thợ lắp ống dẫn ga kiểm tra tất cả
thiết bị ga trước sự kiện.

ì Trước khi bạn mua hoặc đổi bình ga, hãy đảm bảo bình ga đã
được lắp nút van.

Thải bỏ bình ga
Bạn có thể thải bỏ bình ga an toàn tại trạm kiểm tra bình ga được
phê duyệt, một số trung tâm thu gom rác thuộc hội đồng thành
phố và một số nhà cung cấp ga.

Di chuyển bình ga
Hầu hết các công ty chuyển nhà sẽ không vận chuyển bình ga.
Một số nhà cung cấp ga vận hành một hệ thống trao đổi cho
phép bạn giao lại bình ga tại một thành phố và nhận phiếu thay
thế bình ga tại một thành phố mới. Để giữ lại bình ga, hãy yêu cầu
một nhà cung cấp ga hoặc trạm kiểm tra bình ga được phê duyệt
chứng nhận bình là 'gas free' - ‘hết ga’.

Kiểm tra quanh nhà
Tìm vị trí đường ống dẫn ga tại nhà của bạn bằng cách gọi
Dial Before You Dig theo số 1100 trong giờ hành chính. Dịch vụ
miễn phí này cho biết vị trí của tất cả đường ống ngầm có liên
quan trong vòng hai ngày làm việc.
Truy cập www.1100.com.au để biết thêm thông tin.

ì Để nạp ga, bình ga phải có tem 10 năm còn hiệu lực.
ì Không tự nạp lại bình ga của bạn. Chỉ những cá nhân đã được
huấn luyện sử dụng thiết bị đặc biệt mới có thể an toàn thực
hiện thao tác này.

Nguồn thông tin
trực tuyến

Vận chuyển bình ga

Xem video về sử dụng ga an toàn của chúng tôi để biết
các lời khuyên hàng đầu về:

Vận chuyển bình ga trong xe kín có thể gây rủi ro về an toàn.

ì sử dụng và lắp đặt thiết bị ga an toàn

ì Không vận chuyển bình ga nặng hơn 9 kg trong xe kín.

ì bếp ga du lịch

ì Bạn có thể vận chuyển tối đa 2 bình ga (nặng 9 kg trở xuống)
cùng lúc trong xe kín.

ì sử dụng bình LPG an toàn

ì Khi vận chuyển bình ga, hãy dựng thẳng bình ga trong xe, tốt
nhất là trong thùng xe và lắp chặt nút vào van POL.

ì sử dụng bình ga và lò nướng BBQ an toàn
ì thiết bị ga và cacbon monoxit.

Để xem các video này, hãy truy cập
www.qld.gov.au/emergency/safety/gas

