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و أجهزة سالمة
أ سطوانات الغاز 

المدفآت الخارجية

عبوات الغاز

مواقد البوتان

ترسب الغاز وحاالت الطوارئ
منطقة محصورة: ي

يمكن أن يسبب ترسب الغاز �ف
ëبالغثيان الشعور
ëالدوار
ëاالختناق
ëالحريق أو االنفجار

الحاالت الطارئة أو المهددة للحياة، اتصل عىل الفور بالرقم  ي
 �ف

صفر-صفر-صفر ) 000(.

: رائحة غاز، حافظ عىل هدوءك وقم بالتالي إ ذا شممت
ëأطفئ كافة االأجهزة العاملة بالغاز
ëافتح كافة ا الأبواب والنوافذ
ëمداد وقم بعزل اقفل أسطوانة الغاز أو االإ

مداد الرئيسي الكهرباء من االإ
ë.المنطقة اخ ىلي

تشغل أو توقف المعدات يت وال ال تستخدم الوالعات )القداحات( أو الك�ب
الكهربائية أو االإضاءة

كة الموردة له أو سباك غاز مرخص.  ترسب الغاز، اتصل بالرسش إ ذا استمر

بالغ عن الحوادث والشكاوى ا الإ
حادث أو تقديم شكوى حول تركيبات أو أجهزة الغاز ، أرسل إل بالغ عن ل الإ

13QGOV (13 74 68)أو اتصل بالرقم gassafe@dnrm.qld.gov.au العنو ان
خالل ساعات الدوام.

إضافية معلومات
للحصول عیل معلومات حول صيانة أجهزة الغاز وإصالحها اتصل 

بسباك غاز محیل.

معلومات حول امدادات الغاز الطبيعي أو أسطوانات  للحصول عیل
تزودك بالغاز. (LPG)، اتصل بالرسكة ال� غاز الب�ول المسال

لمز يد من المعلومات حول السالمة عند استخدام الغاز، يرجى 
والبحث عن "سالمة الغاز". www.qld.gov.au ا الطالع عیل

2017 الند ف محفوظة لوالية كوي�ف حقوق النرسش

عىل الموقع خيص، يرجى االطالع للمزيد من المعلومات حول هذا ال�ت
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
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زلغاانات اسطولتخلص من أا
فأ انات الغازمحطات فحص أسطو بأمان �انات سطوالن ايمكنك التخلص م ي

ش .زيد الغارتوكات بعض �ي وجلس البلدنفايات الماكز بعض مرلمعتمدة وا

زلغاانات اسطوحيل أتر
شتش يدرتوكات بعض �م تقو. وزانات الغان تنقل أسطوحيل لكات ال�معظم �

ف لالحصومدينة ما وانة � سمح لك بتسليم أسطويل يز بتشغيل نظام تبدالغا ي أف انة عليكاظ بأسطوحتف. لالىخرالالمدينة اى �الها بأخرتبدسالعىل قسيمة  ي
ش حطةز أو ميد الغارتوكة " من قبل �ن الغازية معىل تصديق بأنها "خالل الحصو

 .انات معتمدةفحص أسطو

ءلفناا�ف ي
لخال 1100قم عىل الر )اتصل قبل أن تحفر( Dial Before You Digتصل بهيئة ا

ف تقدم هذه الخدمة المجانية ملكك.غاز � ن أنابيب الفة مكالمعرلعمل عات اسا ي
ف  عمل.يم�ل يوات الصلة خالنة ذلشبكات المدفوقع كافة امو

يد. فة المزلمعر www.1100.com.auاجع ر

موارد عىل االن�نت
شاهد أفالم الفيديو عن سالمة الغاز لمعرفة أفضل 

ا لنصائح فيما يخص: 
ëا ل�كيب واالستعمال االمن لالجهزة العاملة بالغاز
ëالمواقد الصغ�ة العاملة بالبوتان
ëا الستخدام االمن للشويات وأسطوانات الغاز
ë(LPG) سالمة أسطوانات غاز الب�ول المسال
ë.االجهزة العاملة بالغاز وأول أكسيد الكربون

الموقع  لمشاهدة مقاطع الفيديو هذه، يرجى االطالع عیل
www.qld.gov.au/emergency/safety/gas 

سالمة أسطوانات الغاز
ول المسال )LPG( هو غاز عىل هيئة سائل تحت ضغط مرتفع لذلك  غاز الب�ت

ول المسال واستخدامها  أسطوانات غاز الب�ت س عند تخزين يجب عليك أن تح� ت
ونقلها.
ëار والعطل والترسيبات افحص االأسطوانات بانتظام بحثا عن االأ�ف

)رائحة البيض الفاسد(. 
ë.احمل ا الأسطوانات وخزنها دائما منتصبة
ë.غالق تأكد من كون الصمامات محكمة االإ
ë.تستخدمها االأسطوانة عندما ال ي

أ دخل قابس صمام "POL" �ف
ëإ ذا دعت الحاجة قم بتصليح صمامات االأسطوانات أو تبديلها لدى محطة

صيانة مرخصة.
ëة كلما كان ذلك ا حتفظ باالأسطوانات بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المبا�ش

عمليا.

ا ستخدام أسطوانات الغاز

عند استخدام أسطوانة مع جهاز غاز منخفض الضغط، استخدم منظم
كة  عىل الضغط. إذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، اسأل الرسش للسيطرة

تمدك بالغاز. ي
كة ال�ت المصنعة أو الرسش

ë.ال تستخدم ا الأسطوانات التالفة أو المتآكلة
ë ال تستخدم أسطوانات نفذت مدة صالحيتها. يتم ختم التاريخ عىل قاعدة

ا الأسطوانة أو عنقها.
ëعند ا النتهاء من استخدام الجهاز، تأكد من تفريغ خرطوم المنظم من

ال زال عامال، بإغالق صمام االأسطوانة بينما الجهاز بذلك قم الغاز. للقيام
ثم قم بإغالق صمام جهاز الغاز.

تبديل أسطوانات الغاز أو إعادة تعبئتها 

متاجر  ي
ول المسال )LPG( أو استبدالها �ف يمكن إعادة ملء أسطوانات غاز الب�ت

التجزئة المحلية لها.
ëتأكد من أن لديها مقبس صمام اء أسطوانة أو قبول أسطوانة بديلة، قبل � ش

مركب بها.
ë.يسمح بتعبئتها ح�ت سنوات 10 صالحية ختم يجب أن يكون لالأسطوانة
ë يقوم بذلك يمكن أن بك، فال بإعادة تعبئة أسطوانة الغاز الخاصة تقم ال

سوى أشخاص مدربون باستخدام معدات خاصة. 

نقل االأسطوانات

المركبات المغلقة خطرا عىل السالمة. ي
نقل أسطوانات الغاز �ف يشكل يمكن أن

ë.سيارة مغلقة ي
�ف كجم 9 أسطوانة أثقل من ال تحمل

ë.سيارة مغلقة ي
كجم أو أقل( مًعا �ف ف )9 أسطوانت�ي يصل إل نقل ما يمكنك

ë،وضع مستقيم داخل السيارة ي
بتثبيتها �ف عند نقل ا الأسطوانات قم

السيارة الخلفي، مع تثبيت المقبس جيدا صندوق ي
ويفضل أن تضعها �ف

.POL صمام ي
 �ف

الخارج ي
المدفآت المحمولة لالستخدام �ف

ة من أول أكسيد الكربون )غاز سام(، لذلك  من شأن هذه أن تنتج كميات كب� ي
ل، افصل أسطوانة ف تخزين المدفأة داخل الم�ف الداخل. قبل ي

ال تستخدمها �ف
الغاز وأزلها.

ë. قم بصيانة المدفأة بانتظام
ë.كة المصنعة اتبع تعليمات الرسش
ëاق وضعها عىل الناس والمواد القابلة لالح�ت أبق عىل المدفأة بعيدا عن

سطح مستوى وثابت.

الهواء الطلق ي
ا لفعاليات �ف

ول المسال )LPG( أثناء أسطوانات غاز الب�ت راجع قائمة التحقق من سالمة
.)www.publications.qld.gov.au الموقع عىل )متاحة الطلق الهواء ي

�ف ا لفعاليات

المحمولة سباك غاز مرخص وعليك كيب أجهزة الغاز غ�ي يجب أن يقوم ب�ت
بك  جميع أجهزة الغاز الخاصة للتحقق من االستفادة من سباك غاز ي

�ف التفك� ي
قبل الفعالية. 

سالمة الجهزة العاملة بالغاز
كيب االأجهزة العاملة بالغاز وإصالحها  يجب أن يقوم سباك غاز مرخص ب�ت

لها خصائص ي
وصيانتها بانتظام وإزالتها. عليك باختيار االأجهزة العاملة بالغاز ال�ت

السالمة التالية: 
ëتقوم بقطع الغاز عن الجهاز إذا ما تم إطفاء اللهب ي

أجهزة انطفاء اللهب ال�ت
بالخطأ  

ëتسمح للجهاز بأن يعيد إشعال اللهب الذي تم ي
ال�ت ي

شعال التلقا�أ إ عادة االإ
بالخطأ إطفاءه

ما لم  ي
ال غطاء لها داخل المبا�ف ي

ال تستخدم االأجهزة العاملة بالغاز أو تلك ال�ت
تكن معتمدة لمثل هذا االستعمال.

ة العاملة بالبوتان المواقد الصغ�ي

ë.كة المصنعة ا ستخدام هذه وفقا لتعليمات الرسش
ë.جاعه تحقق مما إذا تم حظر نموذج موقدك أو اس�ت

www.1100.com.au

