النشرة رقم 7

دائرة الخدمات العامة | مكتب السالمة العامة

كيفية التعامل اآلمن مع اسطوانات الغاز
ما هو الغاز المسال :

-

إنه الغاز المحلي المسيتخدف ي ال ياإل واةنيارة والتد ئية وهيو بايارة بيل خليك مكيول ميل نسياة  %03اروايال و %03اكوتيال ،وهيو
رائحة له ولكيل كيتف إفيا ة ميادة رات رائحية لوكية لتمككيز التسيركب ميل اإليل سيالمة اةسيتعمال وتإلنيب الحيواد  ،وكيتف فيغ الغياز داخيل
اس وانات و ركة متعددة األحإلاف تحت فغ مرتفع.
-

هناك بدة انواع مل اس وانات الغاز حسب اةستخداف ( منزل ،تإلاري،صناب )
تختلف الحإلف والوزل واةستخداف.

-

ا فل اةس وانات المنزلكة ه تلك الت ككول بلكها وق دائري بلى شكل
رلاة وكوإلد بلكه معلومات اارزة بلى الرلاة او القابدة السفلكة.

-

مل المخيا ر الكاكيرة والتإلياوزات التي تحصيل هي القكياف
االتعيييدكل بليييى اسييي وانات صييينابكة وزرابكييية ميييل خيييالل
القص واللحياف واليدهال  ،وهي اسي وانات ركير معيدة و
مصييممة سييتخدامها ي تخييزكل الغيياز المسييال المسييتخدف
ي الاكييوت ،والقكيياف اتسييوكقها بلييى انهييا اسي وانات ريياز
اكتكيية بلييى الييررف مييل مخا رهييا وتسييااها ي الك كيير مييل
حواد اةحتراق واةنفإلار المنازل والمؤسسات.

اس وانة منزلكة ممتازة

اس وانة صنابكة

اس وانات زرابكة

كمنع استخداف اس وانات الغاز المنزل ارا حظت بلكها اي مل األمور التالكة :

لحاف خارإل ركر
اصل
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تراكف الصدا,
وإلود ل وق او
لابدة

وإلود رلع

اناعاج او انتفاخ
إلسف ا س وانة

لحاف ول

-

توفع اس وانات الغاز اشكل بمودي وكمنع إمالتها او رإلها حكل الشعور اأنها
نهاكة اةستهالك

-

توفع اس وانات الغاز خارج المانى خزانة محكمة اةرالق وإلكدة التهوكة
واعكدة بل اشعة الشمس المااشرة او المواد القاالة لإلشتعال

 فرورة وفع إلهاز كاشف لتسركب الغازاةستخداف

 بدف تخزكل اك ر مل اس وانة رازنفسه

اماكل

المكال

خييييرا كف الغيييياز
كإليييب ال تكيييول
ل عيييييية واحييييييد
دول توصيييكالت
ومييييل النوبكيييية
الإلكيييدة ,خالكييية
مييييل التشييييققات
واةلتواطات
واأل فل تغككرها كل  0سنوات

بدف العا امنظف فغ الغاز ( السابة ) وفرورة
حماكتها مل العوامل الخارإلكة الم ر وال لج والرمل
( اظر الصدا بلى المنظف الصورة المإلاورة )
وكإلب تغككر المنظف رو النوبكة الإلكد كل  03سنوات

-

حال اكتشاف تسرب للغاز او إرا دخلت مكال وشممت رائحة الغاز قيف اححكياف رليق صيماف الغياز وإخيالط المن قية ميل إلمكيع
المتواإلدكل ،وحرار مل التعامل مع مفياتك الكهراياط االتشيغكل او اةكقياف و تشيغل ميراو الشيف او اشيعال ابيواد ال قياب او اي مصيدر
حراري او ت ااب ال الإلة ،ولكل لف وراً افت األاواب والنوا ر لتهوكة المكال.
إإلراطات السالمة لتإلنب حواد انفإلار اس وانة الغاز :
ت الصماف وإرالله،وتأكد مل بدف وإلود اي لهب او نار
ت وإرالق صماف األس وانة و تستعمل الم رلة
تستعمل العنف
مكشو ة ا ناط تغككر األس وانة وفرورة الفحص اعد الترككب افقابات الصااول ولكس احشعال بود ال قاب.
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