چراغ های خوراک پزی بوتان

نشت گاز و اورژانس
نشت گاز در محیط بسته می تواند موجب موارد زیر شود:
 ëحالت تهوع
 ëسرگیجه
 ëخفگی
 ëآتش سوزی و انفجار

بخاری های خارج از ز ز
م�ل

در صورتیکه وضعیت اورژانس یا تهدید جانی وجود دارد ،فوراً با شماره سه
صفر( )000تماس بگیرید.
در صورتیکه بوی گاز استشمام می کنید ،خونسرد بمانید و:
 ëوسایل گازی خود را ببندید
 ëتمام درها و پنجره ها را باز کنید
 ëشیر سیلندر گاز یا شیر اصلی گاز را ببندید و برق را قطع کنید
 ëمحل را ترک کنید.
از فندک یا کبریت استفاده نکنید ،و وسایل برقی یا چراغ ها را خاموش یا روشن
نکنید.
اگر نشت گاز ادامه پیدا کرد ،با شرکت گاز خود یا یک متخصص گاز دارای مجوز
تماس بگیرید.

وسایل گازی &

ایمنی سیلندرها

گزارش وقایع و شکایات
برای گزارش یک واقعه یا ارائه شکایت در خصوص کار با گاز یا یک وسیله گازی ،به
آدرس  gassafe@dnrm.qld.gov.auایمیل بزنید یا با شماره (13 74 68) 13QGOV
درطی ساعات کاری تماس بگیرید.

کسب اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات در خصوص سرویس و تعمیرات وسایل
گازی خود ،با یک متخصص گاز محلی تماس بگیرید.

کپسول های گاز

برای کسب اطالعات در مورد ارائه گاز طبیعی یا سیلندرهای ،LPG
با شرکت گاز خود تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات در مورد ایمنی گاز ،به تارنمای www.qld.gov.au
مراجعه و عبارت ایمنی گاز) (gas safetyرا جستجو نمایید.
ایالت کوئیزلند2017،

Farsi
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برای کسب اطالعات ت
بیش� در مورد این مجوز ،به تارنمای
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0مراجعه کنید.

ایمنی وسایل گازی

از یک نصاب وسایل گازی دارای مجوز بخواهید تا وسایل گازی شما را نصب،تعمیر،
سرویس منظم ،و یا جمع آوری کند .وسایل گازی را انتخاب کنید که دارای ویژگی
های ایمنی ذیل باشند:
 ëدستگاه مربوط به خاموش شدن شعله که در صورت خاموش شدن اتفاقی شعله
گاز ،،جریان گاز را قطع نماید.
 ëدستگاه روشن شدن خودکار که به وسیله گازی این قابلیت را می دهد تا در
صورت خاموش شدن اتفاقی شعله ،آنرا دوباره روشن کند.
وسایل گازی قابل حمل( )portableرا در داخل منزل استفاده نکنید مگر اینکه مجوز
استفاده از آنها در داخل منزل صادر شده باشد.

چراغ های خوراک پزی مکعبی بوتان قابل حمل
ë
ë

از این وسایل مطابق با دستورالعمل سازنده آنها استفاده کنید.
چک کنید که مدل خوراک پز شما تعلیق یا فراخوان نشده باشد.

ایمنی سییلندر های گاز

 LPGگاز مایع تحت فشارباال می باشد بنابراین شما باید هنگام نگهداری ، ،استفاده
و جابجایی سیلندرهای گاز مراقب باشید.
 ëسیلندرها را از جهت آسیب ،کارکرد ،و داشتن نشت (بوی تخم مرغ گندیده)
بطور مرتب چک کنید.
 ëهنگام نگهداری و جابجایی ،همواره سیلندرها را بطور ایستاده قرار دهید.
 ëشیر (سیلندرها) را از نظر بسته بودن کامل چک کنید.
 ëدرپوش شیر " "POLرا در صورتیکه از سیلندر استفاده نمی کنید روی آن قرار
دهید.
 ëدر صورت لزوم ،سیلندر را برای تعمیر یا تعویض کردن ،به ایستگاه دارای مجوز
تست آن ببرید.
 ëدر صورت امکان ،سیلندر را دور از گرما و نور مستقیم آفتاب قرار دهید.

استفاده از سیلندرهای گاز
هنگامیکه سیلندر را با وسیله گازی با فشار کم استفاده می کنید ،از یک تنظیم کننده
برای کنترل فشار استفاده کنید .اگر نمی دانید اینکار را چطور انجام دهید ،از سازنده
آن یا شرکت گاز خود در اینمورد سوال کنید.
 ëاز سیلندرهای خراب و پوسیده استفاده نکنید.
 ëاز سیلندرهایی که تاریخ مصرف شان گذشته است استفاده نکنید .تاریخ مصرف
روی پایه یا بدنه سیلندر حک شده است.
 ëوقتیکه کارتان با سیلندر تمام شد ،مطمئن شوید که لوله تنظیم کننده خالی از
گاز است .برای اینکار ،شیر سیلندر را هنگامیکه وسیله گازی تان هنوز روشن است
ببندید بعد وسیله گازی را خاموش کنید.

مبادله و پر کردن مجدد سیلندرها
بخاری های قابل حمل خارج از منزل
این وسایل می توانند مقادیر زیادی مونوکسید کربن تولید کنند (که گاز سمی است)،
بنابراین از آنها در داخل منزل استفاده نکنید .قبل از نگهداری بخاری در داخل
منزل ،سیلندر گاز آن را بسته و جدا نمایید.
 ëبخاری خود را بطور مرتب سرویس کنید.
 ëدستورالعملهای سازنده بخاری را دنبال کنید.
 ëبخاری را دور از دیگران و اشیاء قابل احتراق و روی سطح صاف و بدون لرزش
قرار دهید.

اقدامات خارج از منزل
برای اقدامات خارج از منزل ،به چک لیست ایمنی گاز  LPGمراجعه کنید
(که در تارنمای  www.publications.qld.gov.auموجود است).
از یک نصاب گاز دارای مجوز بخواهید تا وسایل گازی غیر قابل حمل شما را نصب
نموده و قبل از استفاده از وسایل گازی ،آنها را چک کند.

شما می توانید سیلندرهای  LPGخود را در مکان های محلی فروش  LPGتعویض
کنید.
 ëقبل از پر کردن مجدد یا معاوضه سیلندر خود ،از وجود درپوش شیر گاز در آن
اطمینان حاصل کنید.
 ëبرای پر کردن مجدد سیلندر ،باید مدت اعتبار بمدت  10سال روی آن مهر شده
باشد.
 ëپر کردن سیلندر گاز را خودتان انجام ندهید .تنها افراد آموزش دیده و دارای
تجهیزات خاص می توانند اینکار را بطور ایمن انجام دهند.

حمل ونقل سیلندرها
حمل ونقل سیلندرهای گاز در وسایل نقلیه بسته می تواند خطر آفرین باشد.
 ëسیلندرهایی که بیش از 9کیلوگرم وزن دارند را در وسایل نقلیه بسته حمل نکنید.
 ëشما میتوانید هر بار حداکثر  2عدد سیلندر(که  9کیلو گرم یا کمتر وزن دارند) را
در یک وسیله نقلیه بسته جابجا کنید.
 ëهنگام جابجایی ،سیلندرها را بطور ایستاده و ترجیحاً در صندوق عقب ماشین
قرار دهید درحالیکه درپوش شیر  POLآن محکم بسته شده باشد.

دور انداختن سیلندر گاز
شما می توانید سیلندر خود را به ایستگاه های مجاز تست سیلندر ،برخی مراکز
بازیافت شهر داری و شرکت های گاز تحویل دهید.

جابجایی سیلندرهای گاز
بیشتر شرکت های حمل و نقل  ،از حمل سیلندر گاز خودداری می کنند .برخی از
شرکت های گاز ،سیستم مبادله ای دارند که به شما امکان می دهد تا سیلندر گاز
خود را در یک شهر تحویل دهید و کوپنی دریافت کنید تا بوسیله آن در شهر دیگر
سیلندر گاز دیگری دریافت نمایید .برای نگهداری سیلندر گاز ،از شرکت گاز یا یک
ایستگاه تست سیلندر مجاز بخواهید تا "بدون گاز" بودن سیلندر را تایید کنند.

در محوطه حیاط منزل
با تماس با ( Dial Before You Digقبل از حفاری تماس بگیرید) با شماره 1100
در طی ساعات کاری ،دریابید که لوله های گاز در کدام قسمت از محوطه منزل
شما قرار دارند .با استفاده از این خدمات رایگان ،موقعیت تمامی شبکه های لوله
زیرزمینی ظرف دو روز به شما ارائه می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای  www.1100.com.auمراجعه کنید.

منابع آنالین

برای دریافت نکات مهم در خصوص موارد زیر ،ویدئوهای
ما در مورد ایمنی گاز را مالحظه نمایید:
 ëاستفاده ایمن و نصب وسایل گازی
 ëچراغ های خوراک پزی "مکعبی" بوتان
 ëاستفاده ایمن از  BBQو سیلندرهای گاز
 ëایمنی سیلندرهای LPG
, ëوسایل گازی و مونوکسید کربن

برای مشاهده این ویدئوها ،به تارنمای
 www.qld.gov.au/emergency/safety/gasمراجعه کنید.

