จากสถิติแล้ว ก๊าซธรรมชาติมีความปลอดภัยสูง

วิธีการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น

ความปลอดภัยนั บว่าเป็ นหัวใจส�ำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยท่อ
ส่งก๊าซความยาวกว่า 2 ล้านไมล์ ได้ท�ำหน้ าที่จัดส่งก๊าซไปทั่วประเทศอย่างปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ และไว้วางใจได้เพื่อใช้ ในครัวเรือน ใช้ ในการพาณิ ชย์ และใช้ ใน
งานอุตสาหกรรมในทุกวัน

แต่วา่ จะต้องจัดการกับก๊าซอย่างถูกวิธีเช่นเดียวกับพลังงานในรูปแบบอื่นๆ หาก
จัดการผิดวิธี ก๊าซธรรมชาติอาจท�ำให้เกิดอันตราย เช่น อัคคีภัย ระเบิด หรือท�ำให้
ขาดอากาศหายใจได้

เราร่วมงานกับหน่ วยงานรับมือเหตุฉุกเฉิ น ตลอดจนหน่ วยงานของรัฐและหน่ วยงาน
้ ที่เพื่อป้ องกันและเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิ นโดยจัดการอบรมและท�ำการ
ในพืน
ซ้อมเป็ นระยะๆ แผนงานและขัน
้ ตอนรับมือเหตุฉุกเฉิ นจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็ น
ระยะๆ และสามารถขอรับได้ที่หน่ วยงานของสหพันธรัฐและหน่ วยงานของรัฐ

วิธีการตรวจหาก๊าซรัว่ ไหล

หากสงสัยว่ามีก๊าซรัว่ ไหล ควรท�ำอย่างไร

ให้ความรูก้ ับสมาชิกในครอบครัวเรือ่ งก๊าซ

ย้ายออกไปที่ปลอดภัยแล้วโทรหาเรา อย่าใช้ โทรศัพท์หรือมือถือภายในบ้าน

สิ่งส�ำคัญคือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรจะคุน
้ เคยกับคุณลักษณะของก๊าซ
ธรรมชาติและเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยทัง้ ของตัวคุณเอง
และของผู้อื่น

มองด้วยตา

อย่าสูบบุหรี่ จุดเทียน หรือเปิ ดสวิตช์หรืออุปกรณ์ ไฟฟ้ า เนื่ องจากอาจท�ำให้เกิด
ประกายไฟ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการลุกไหม้และระเบิดได้

แจ้งให้เราทราบว่ามีการก่อสร้างท่อระบายน� ้ำหรือการขุดเจาะในบริเวณนั ้นหรือไม่

อย่ารอช้า!

รีบออกจากอาคาร แล้วโทรหา
เราทันที!

มป

า

ได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ เช่น เสียงฟู่ เสียงฟ่ อ หรือเสียงกระซิบ

เพื่ คว
นตา อ
าม
เู ป็

TM

คว

อย่าคิดเองว่าคงจะมีคนอื่นแจ้ง
เหตุไปแล้ว
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หากได้กลิ่นก๊าซหรือสงสัยว่าก๊าซรัว่
ั
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มองเห็นเมฆ หมอก ละอองสีขาว เห็นฟองอากาศในน� ้ำทีอ่ ยูน
่ ิ่ งๆ หรือ
เห็นฝุ่ นปลิวไปมา หรือพบเห็นต้นไม้ตายหรือใกล้จะตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุแน่ ชดั

แจ้งพิกัดที่แน่ ชัดโดยแจ้งชื่อสี่แยกใกล้ที่สุด

ลอด

ภ ัย เ ก ี่ย ว ก ับ ก า๊ ซ

าต ิ

สิง่ ที่ทุกคนต้องรู้

ผู้ผลิตก๊าซได้เติมกลิ่นคล้ายกลิ่นไข่เน่ าลงในก๊าซเพื่อช่วยให้สามารถ
้ แต่ท่อส่งก๊าซไม่ ได้ “มีกลิ่น” ดังกล่าวทุก
ตรวจหาก๊าซรัว่ ไหลได้ง่ายขึน
ท่อเสมอไป และกลิ่นก็สามารถเจือจางได้ตามกาลเวลา
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กลิ่น

คอยเป
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ข้อมูลส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ

เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความปลอดภัย

ธร

ร

ให้รบี ออกจากอาคาร แล้วโทรหาเราทันที!

413-572-0000 หรือ 911

ข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัยนี ้จัดท�ำขึน้ ด้วยความร่วมมือกับ

รู้ ไว้ก่อนขุด
โทร
ก่อนท�ำการขุดเจาะ
นี่ เป็ นกฎหมาย!

การขุดเจาะเป็ นต้นเหตุทำ� ให้ทอ่ ส่งก๊าซธรรมชาติ ใต้ดน
ิ เสียหายด้วยความ
บังเอิญถึงเกือบ 60% แม้กระทัง่ พลัว่ อันเล็กๆ ก็สามารถท�ำให้ทอ่ ส่งก๊าซเสีย
หายมากพอจนท�ำให้เกิดการรัว่ ไหลหรือท่อส่งก๊าซเสียได้!

ก่อนที่จะท�ำการขุดเจาะ ไม่วา่ จะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ขุดเจาะหรือขุดเจาะเองก็ตาม
ก่อนที่จะขุดเจาะ จะต้องโทรศัพท์ ไปสอบถามเพื่อที่จะได้ทราบต�ำแหน่ งแนวท่อที่ฝัง
อยู่ ใต้ดน
ิ ที่แน่ ชัด
สะดวกและง่ายดาย

1

กฎหมายก�ำหนดว่าต้องโทรไปยังหมายเลข 811 ก่อนท�ำการขุดเจาะ

2

้ ที่ และจะส่ง
ค�ำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ ให้บริการก๊าซในพืน
เจ้าหน้ าที่มาพบคุณเพื่อท�ำเครือ่ งหมายต�ำแหน่ งที่แนวท่อฝังอยู่

3

หลังจากที่ท�ำเครือ่ งหมายแสดงต�ำแหน่ งแล้ว ให้ระมัดระวังและขุดเจาะ
อย่างรอบคอบ

ห้ามคิดเอง! ส่วนใหญ่แล้วแนวท่อก๊าซธรรมชาติมักจะพาดผ่านไปตามถนน

้ ที่ทรัพย์สินส่วนบุคคลได้
สาธารณะและอาจจะอยู่ ใกล้ๆ หรืออยู่ ในเขตพืน
ในบางกรณี อาจมีการท�ำเครือ่ งหมายแนวท่อไว้ ให้ทราบ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มี
้ ดิน
การบ่งบอกใดๆ เหนื อพืน
อย่าคิดเองว่าตัวเองรูว้ า่ แนวท่อใต้ดน
ิ ฝัง
อยู่ตรงไหน หากไม่ โทรสอบถามที่ 811
แล้วละก็ อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ประชาชน ท�ำให้เกิดความเสียหาย
มูลค่าสูง และถูกค่าปรับมหาศาลได้!
เครือ่ งหมายแสดงแนวท่อเช่นนี ้จะแสดงชื่อของผู้ ให้บริการท่อส่งก๊าซและหมายเลขโทรศัพท์
ซึ่งสามารถใช้ตดิ ต่อผู้ ให้บริการได้ ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ จะไม่เห็นว่ามี
เครือ่ งหมายเหล่านี ้อยู่ แต่ก็อาจมีท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝังอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงนั ้นก็ ได้
ก่อนที่จะท�ำการขุดเจาะ ต้องโทร 811 ก่อนทุกครัง้
ในภาพประกอบนี ้ ไม่ ได้แสดงเครือ่ งหมายแนวท่อครบทุกรูปแบบ

