
AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG
Những điều bạn cần biết về Đường ống khí tự nhiên

Gulf South Pipeline, LP cam kết vận hành các đường ống của mình một cách an toàn và 
hành động có trách nhiệm trong các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi đã 
chuẩn bị cuốn sách giới thiệu này để đảm bảo thông báo chính xác cho bạn về các đường 
ống của chúng tôi và để cung cấp các hướng dẫn an toàn.

Cùng nhau hành động vì sự an toàn
Gulf South và những công ty tiền thân đã cung cấp khí tự nhiên cho khách hàng trong hơn 
70 năm. Các đường ống của chúng tôi vận chuyển khí tự nhiên để sưởi ấm các ngôi nhà 
và các thiết bị nhiên liệu ở năm tiểu bang vùng Vịnh. Đường ống khí đốt tự nhiên dưới 
lòng đất là phương thức vận chuyển năng lượng an toàn nhất. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ 
để đảm bảo điều này. Điều quan trọng đối với tất cả những người sống và làm việc gần 
các đường ống khí đốt tự nhiên là phải biết các thông tin an toàn cơ bản được cung cấp 
trong cuốn sách giới thiệu này.

Cùng với nhau, chúng ta có thể đảm bảo các đường ống khí đốt tự nhiên hoạt động an 
toàn và yên tĩnh, không làm phiền hoặc gây bất tiện cho hàng xóm của chúng ta.

Trước khi đào
Trước khi bạn xây dựng hàng rào, khu nhà kho, hộp thư, hệ thống tưới tiêu, trồng cây, 
v.v., luật tiểu bang yêu cầu bạn phải liên hệ với Tổng đài One-Call của tiểu bang ít nhất 
2-3 ngày làm việc trước ngày bắt đầu công việc, tùy theo yêu cầu của từng tiểu bang. 
Việc không tuân thủ yêu cầu này có thể dẫn tới hình phạt nghiêm trọng từ các cơ quan 
nhà nước. 

Trước khi bạn đào, vui lòng liên hệ Tổng đài One-Call Quốc gia 
theo số 811.

• Cung cấp cho Tổng đài One-Call địa chỉ của bạn và địa điểm bạn dự định đào.
• Gulf South sẽ cử một đại diện đến đánh dấu đường ống của họ ở gần vị trí đào của 

bạn, miễn phí.
• Nếu bạn đào và chạm đến một đường ống, hãy dừng lại ngay lập tức và liên hệ Gulf 

South theo số 1-800-850-0051 từ một nơi an toàn.
• Công ty sẽ kiểm tra và sửa chữa thiệt hại dù là nhỏ nhất. Một vết đục, cạo, trầy xước, 

vết lõm hoặc nếp gấp trên đường ống hoặc lớp phủ đều có thể gây ra một vấn đề an 
toàn theo thời gian.

• Luật tiểu bang yêu cầu phải báo cáo mọi thiệt hại cho chủ sở hữu trang thiết bị.

Cách xác định Đường ống của chúng tôi
Đường ống thường được chôn dưới mặt đất, do đó, không nhìn thấy được. Để xác định 
đường ống của Gulf South, các mốc đánh dấu như sau được sử dụng để thể hiện vị trí gần 
đúng của đường ống.

Việc cố tình loại bỏ hoặc làm hỏng các mốc đánh dấu là một hành vi phạm 
tội theo quy định liên bang và mỗi hành vi phạm tội đều bị phạt tiền, phạt tù 
hoặc cả hai.
Dưới đây là một số dữ kiện thực tế quan trọng về các mốc đánh dấu và chỉ giới đường 
ống của chúng tôi:

• Mục đích của mốc đánh dấu đường ống là xác định chỉ giới đường ống 
và cung cấp thông tin về các đường ống của Gulf South bao gồm: số 
điện thoại, trong trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra; sản phẩm bên trong 
đường ống; và thông tin Tổng đài One-Call.

• Chỉ giới đường ống là phần đất phía trên đường ống, thường được đo 
25 feet tính từ mỗi bên của đường ống.

• Các mốc đánh dấu thể hiện vị trí chung, không chính xác của một đường 
ống.

• Các mốc đánh dấu không thể hiện độ sâu của đường ống dưới lòng đất 
hoặc có bao nhiêu đường trong khu vực.

• Điều quan trọng cần biết là đường ống không nhất thiết phải chạy thẳng 
giữa hai mốc đánh dấu.

• Đừng bao giờ chỉ dựa vào việc có hoặc không có mốc đánh dấu đường 
ống vì ai đó có thể đã di chuyển hoặc loại bỏ mốc đánh dấu.

• Để đảm bảo duy trì đúng cách chỉ giới đường ống, không trồng cây to hoặc cây bụi 
cao và không xây dựng các công trình kiên cố phía trên chỉ giới.

• Không đào phía trên chỉ giới, trừ khi bạn đã thông báo cho Tổng đài One-Call. Luật 
tiểu bang yêu cầu bạn gọi tới Tổng đài One-Call trước khi đào trên hoặc gần chỉ giới.

Cách nhận biết Rò rỉ đường ống
Các đường ống của chúng tôi được Trung tâm kiểm soát khí 
giám sát 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Ngoài ra, nhân 
viên hiện trường còn tiến hành các cuộc tuần tra đường 
ống định kỳ và khảo sát phát hiện rò rỉ. Trong trường 
hợp xảy ra rò rỉ hoặc trường hợp khẩn cấp khác liên 
quan đến đường ống của chúng tôi, nhân viên hiện 
trường đã được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Nhân 
viên phản ứng của chúng tôi cũng phối hợp với các 

nhân viên phụ trách an toàn công cộng.
Khí tự nhiên không màu và không mùi, trừ 

khi có bổ sung chất tạo mùi. 
Dưới đây là những dấu hiệu có thể xảy ra rò rỉ:

• Tiếng rít hoặc ầm ầm (do khí thoát ra).
• Một mảng thực vật chết hoặc đổi màu trong khu vực cây cối xanh tươi dọc theo 

tuyến đường ống.
• Bụi, cỏ hoặc lá được thổi tung gần một đường ống.
• Ngọn lửa bắt nguồn từ mặt đất hoặc từ các van dọc theo tuyến đường ống.
• Sủi bọt liên tục ở những khu vực ẩm ướt, ngập nước hoặc ở vùng đầm lầy, sông, 

lạch hoặc vịnh.
• “Mùi khí gas” – mặc dù có thể không có chất tạo mùi trong đường ống 

truyền tải.

Bạn nên làm gì nếu nhận thấy hoặc nghi ngờ có Rò 
rỉ đường ống
Khí trong đường ống có thể được nén ở áp suất rất cao. Bạn có thể bị thương nếu tiếp 
xúc trực tiếp khi khí thoát ra khỏi hệ thống đường ống.

• Không tìm cách dập lửa khi xảy ra cháy do khí tự nhiên. Hãy gọi 911 và Gulf 
South.

• Không gọi điện từ bên trong tòa nhà nếu phát hiện có rò rỉ ở gần.
• Tắt và bỏ lại phương tiện và thiết bị ở khu vực trung gian.
• Tránh ngọn lửa hở hoặc nguồn đánh lửa khác. Không quẹt diêm và không khởi 

động xe cơ giới hoặc thiết bị điện gần chỗ rò rỉ đáng ngờ.
• Nếu khí không cháy, tránh làm bất cứ điều gì có thể đốt cháy khí.
• Sơ tán khỏi khu vực bằng cách đi bộ, ngược gió và cảnh báo những người khác 

tránh xa khu vực.
• Không tìm cách vận hành van đường ống. Bạn có thể vô tình bổ sung thêm khí 

vào chỗ rò rỉ.

Cách báo cáo Rò rỉ đường ống
Nếu bạn nhận thấy tình huống có thể dẫn tới nguy hiểm sắp xảy ra, hãy gọi 911 hoặc các 
nhân viên phụ trách an toàn công cộng địa phương của bạn từ một địa điểm an toàn, mô 
tả địa điểm và tình huống. Bạn cũng nên báo cáo tình huống rò rỉ cho Gulf South bằng 
cách gọi tới số 1-800-850-0051 nếu nghi ngờ có rò rỉ trên một trong các đường ống của 
chúng tôi. Số điện thoại của Gulf South có thể được ghi tại các mốc đánh dấu đường 
ống hoặc bảng thông tin đường ống của chúng tôi. Cung cấp họ tên của bạn, địa điểm và 
mô tả rò rỉ.

Gulf South sẽ làm gì trong trường hợp khẩn cấp
Đầu tiên, chúng tôi thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản bằng 
cách kiểm soát dòng khí tự nhiên chạy qua phần đường ống bị ảnh hưởng và gọi các tổ 
chức ứng phó khẩn cấp. Chúng tôi cũng ngay lập tức tập hợp và triển khai một nhóm 
chuyên gia đến địa điểm để giải quyết tình huống khẩn cấp.
Mối quan tâm chính của chúng tôi là sự an toàn của cộng đồng và nhóm ứng phó của 
chúng tôi. Sau khi tất cả các vấn đề an toàn được giải quyết, chúng tôi bắt đầu đánh giá 
mọi thiệt hại về tài sản do sự cố. Chúng tôi cũng thực hiện các bước để bảo vệ tính toàn 
vẹn của khu vực và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang 
để xác định nguyên nhân của sự cố và các biện pháp khắc phục phù hợp.

Chương trình Quản lý Tính toàn vẹn của Đường ống
Gulf South đã xây dựng và triển khai Chương trình Quản lý Tính toàn vẹn của Đường 
ống (IMP) để đảm bảo đường ống an toàn trong khu phố của bạn. Thông qua chương 
trình này, Gulf South thực hiện các hoạt động kiểm tra, cải tiến và thiết lập các biện 
pháp an toàn phòng ngừa khác, bao gồm xác định bất kỳ hoạt động xây dựng nào gần 
các cơ sở đường ống của chúng tôi. Hãy liên hệ văn phòng Gulf South địa phương nếu 
bạn có thông tin về các tòa nhà hoặc địa điểm mới, chẳng hạn như cơ sở chăm sóc ban 
ngày, nhà thờ, công viên, trường học, khu vực ngoài trời hoặc các tòa nhà có thể được 
coi là Công trình xác định được ở gần đường ống của Gulf South. Gulf South sẽ kiểm tra 
các công trình này để đưa vào kế hoạch IMP của mình.

Trung tâm khẩn cấp 24 giờ (Emergencia 24-horas)
hoặc nếu bạn nhận thấy hoạt động đáng ngờ gần đường ống 

của chúng tôi, hãy gọi điện

1-800-850-0051
Để biết thêm thông tin về an toàn, vui lòng truy cập trang web của công ty chúng tôi theo 

địa chỉ www.gulfsouthpl.com/SafetyGS.aspx.

Để biết thêm thông tin bổ sung cho cộng 
đồng, vui lòng truy cập trang web 

Hệ thống bản đồ đường ống quốc gia 
theo địa chỉ www.npms.phmsa.dot.gov.

Đào là các hoạt động phục vụ mục đích di chuyển hoặc loại bỏ đất, 
đá hoặc các vật liệu khác bằng cách sử dụng các phương 
tiện điện, cơ khí hoặc thủ công, 
bao gồm đào, khoan thăm dò, 
khoan, đắp trả, nạo vét, cày, 
đào rãnh, tạo rãnh và tạo 
mái dốc.

Để lấy tờ thông tin bằng Tiếng Việt,  
vui lòng truy cập trang web của chúng tôi 
tại địa chỉ www.gulfsouthpl.com hoặc gọi 
tới đường dây miễn phí 1-800-850-0051.

Biết rõ thứ gì ở dưới lòng đất.
     Gọi điện trước khi bạn đào.



Bạn đã 
gọi điện 
chưa?

Thông điệp An toàn  
Quan trọng  

đối với Cư dân

Mốc đánh dấu đặt gần đường bộ, đường sắt, hàng rào 
và dọc chỉ giới đường ống.
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