AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG
Những Điều Bạn Cần Biết về Đường Ống Khí Đốt 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 cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi đã chuẩn
bị tờ thông tin này để bảo đảm rằng quý vị có được thông tin đúng đắn về đường ống của
chúng tôi và để cung cấp các hướng dẫn an toàn.

Hợp Tác Vì Sự An Toàn

Gulf South và các công ty tiền nhiệm của chúng tôi đã cung cấp khí đốt tự nhiên cho khách
hàng trong hơn 70 năm. Các đường ống của chúng tôi cung cấp khí đốt tự nhiên để sưởi ấm
các ngôi nhà và cung cấp nhiên liệu cho các thiết bị trong 5 tiểu bang ở vùng Gulf Coast. Các
đường ống khí đốt ngầm là phương thức vận chuyển năng lượng có hiệu quả nhất. Chúng tôi
cần sự giúp đỡ của quý vị để duy trì sự an toàn đó. Điều quan trọng là tất cả mọi người sống và
làm việc gần đường ống khí đốt tự nhiên phải biết được những thông tin an toàn cơ bản trong
tờ thông tin này.
Khi hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể giữ cho các đường ống khí đốt tự nhiên hoạt động một
cách an toàn và yên tĩnh, không gây xáo trộn hoặc bất tiện cho dân cư xung quanh.

Tình trạng Khẩn cấp 24-Giờ (Emergencia 24 horas)
hoặc nếu quý vị nhận thấy hoạt động đáng ngờ gần đường ống, hãy gọi

1-800-850-0051
Vui lòng ghé thăm trang web của công ty chúng tôi để biết thêm
thông tin liên quan đến an toàn tại địa chỉ
www.gulfsouthpl.com/SafetyGS.aspx.

Để biết thêm những thông tin
sẵn có cho công chúng, hãy ghé thăm trang web

của Hệ thống Sơ đồ Đường ống Quốc gia
tại địa chỉ www.npms.phmsa.dot.gov.

Để lấy tờ thông tin bằng Tiếng Việt,
vui lòng truy cập trang web của chúng tôi
tại địa chỉ gulfsouthpl.com hoặc gọi tới
đường dây miễn phí 1-866-820-6252.
Đây không phải là số điện thoại khẩn cấp.

Para obtener un folleto en español,
visite nuestro sitio web gulfsouthpl.com
o llame al número gratuito 1-866-820-6252.
Este es un número que no es
para emergencias.

Trước Khi Quý Vị Đào Đất

Trước khi quý vị lắp hàng rào, nhà kho, hộp thư tín, hệ thống tưới nước, trồng cây .v.v, luật
pháp tiểu bang yêu cầu quý vị liên hệ với Trung tâm One-Call. Không tuân thủ yêu cầu này
có thể bị các cơ quan của tiểu bang phạt những khoản tiền phạt lớn.

Trước khi quý vị đào đất, hãy gọi tới Trung tâm One-Call Quốc gia
theo số 811.
• Hãy báo cho Trung tâm One-Call biết địa chỉ của quý vị và địa điểm quý vị đào đất.
• Gulf South sẽ cử đại diện, miễn phí, tới để đánh dấu những đường ống của chúng tôi
gần địa điểm quý vị đào đất.
• Nếu quý vị đào đất và gặp một đường ống, hãy lập tức dừng lại, và từ một nơi an toàn,
hãy liên hệ với Gulf South theo số điện thoại 1-800-850-0051.
• Công ty sẽ kiểm tra và sửa chữa mọi hư hỏng, dù nhỏ đến mức nào. Lỗ đục, vết cạo, vết
xước, vết lõm hoặc vết gập ở đường ống hoặc lớp sơn phủ theo thời gian có thể gây ra
vấn đề về an toàn.
• Luật pháp tiểu bang yêu cầu phải báo cáo mọi hư hỏng cho chủ nhân của cơ sở hạ
tầng đó.

Làm Thế Nào Để Xác Định Đường Ống Của Chúng Tôi

Đường ống thường được chôn ngầm dưới đất, vì vậy không nhìn thấy nó. Để xác định các
đường ống của Gulf South, người ta sử dụng các ký hiệu đánh dấu như thế này để cho biết
vị trí tương đối của chúng.
Cố tình dỡ bỏ hoặc làm hư hỏng các ký hiệu đánh dấu là vi phạm luật pháp liên bang và người vi
phạm có thể bị phạt tiền lên đến $5.000, bị phạt tù với thời hạn lên đến 1 năm, hoặc cả hai.

và không được xây dựng những công trình sử dụng lâu dài trên lộ giới.
• Không được đào trong phạm vi lộ giới trừ khi bạn đã thông báo cho Trung tâm OneCall. Luật pháp tiểu bang yêu cầu quý vị gọi tới Trung tâm One-Call trước khi đào ở
trên hoặc ở gần lộ giới.

• Sơ tánt khỏi khu vực đó bằng cách chạy bộ ngược chiều gió, và cảnh báo những
người khác tránh xa khu vực đó.
• Không được tìm cách vận hành bất kỳ van nào của đường ống. Quý vị có thể vô tình
đưa thêm khí đốt đến chỗ rò rỉ.

Cách Nhận Biết Rò Rỉ Đường Ống

Cách Tường Trình Sự Việc Rò Rỉ Đường Ống

Khí đốt tự nhiên không màu và không mùi, trừ khi người ta bổ sung mùi vào đó Sau
đây là những dấu hiệu có thể cho biết đang có rò rỉ.

Gulf South Sẽ Làm Gì Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Đường ống của chúng tôi được Trung tâm Kiểm soát Khí đốt giám sát 24 giờ mỗi ngày,
bảy ngày mỗi tuần. Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi tại hiện trường thực hiện các cuộc
tuần tra đường ống định kỳ và khảo sát rò rỉ. Trong trường hợp có rò rỉ hoặc có tình trạng
khẩn cấp liên quan đến đường ống, nhân viên của chúng tôi được chuẩn bị sẵn sàng để
ứng phó. Ngoài ra, nhân viên ứng phó của chúng tôi sẽ phối hợp nỗ lực với các viên chức
an toàn công cộng.

• Tiếng xì hoặc tiếng rít (do khí đốt thoát ra).
• Một khoảng đất có thực vật bị chết hoặc mất màu nằm trong một khu vực lẽ ra phải
xanh tốt dọc theo tuyến đường có ống dẫn.
• Bụi bẩn, cỏ hoặc lá bị thổi ra gần đường ống.
• Lửa phát ra từ mặt đất hoặc từ các van dọc theo tuyến đường có ống dẫn.
• Bong bóng khí liên tục xuất hiện ở những khu vực ướt, ngập nước hoặc trong đầm
lầy, sông, lạch hoặc nhánh sông.
• Có “mùi khí đốt” – mặc dù đường ống truyền dẫn có thể không có mùi.

Cần Phải Làm Gì Nếu Quý Vị Nhận Thấy Hoặc Nghi Ngờ Có
Rò Rỉ Đường Ống

Nếu quý vị thấy tình huống đó sắp có nguy hiểm, thì từ một địa điểm an toàn, hãy gọi 911
hoặc gọi tới viên chức phụ trách an toàn công cộng ở địa phương và nói rõ địa điểm và tình
hình. Nếu quý vị nghi ngờ rằng chỗ rò rỉ nằm ở một trong những đường ống của chúng tôi,
quý vị cũng phải tường trình việc rò rỉ cho Gulf South bằng cách gọi tới 1-800-850-0051. Quý
vị cũng có thể tìm thấy số điện thoại của Gulf South trên các cột biển báo hoặc biển hiệu
đường ống. Hãy nói rõ tên quý vị, địa điểm và mô tả về sự rò rỉ

Trước hết, chúng tôi sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ sinh mạng và tài
sản bằng cách kiểm soát dòng khí đốt tự nhiên chảy qua phần đường ống bị ảnh hưởng
và gọi tới các tổ chức ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi cũng sẽ lập tức tập hợp
và điều động một nhóm các chuyên gia tới địa điểm để ứng phó với tình trạng khẩn cấp.

Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của cộng đồng và nhóm ứng phó của
chúng tôi. Khi vấn đề về an toàn đã được xử lý, chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá mọi tổn thất
về tài sản phát sinh từ sự cố đó. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện hành động để bảo vệ nguyên
vẹn hiện trường và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của liên bang, tiểu bang và địa
phương để xác định nguyên nhân gây ra sự cố và những hành động khắc phục thích hợp.

Chương Trình Quản Lý Nguyên Vẹn Đường Ống

Gulf South đã lập ra và thực hiện một Chương trình Quản lý Nguyên vẹn Đường ống
Đây là một số thông tin quan trọng về các ký hiệu đánh dấu và lộ giới đường ống của chúng tôi:
(“IMP) để bảo đảm sự an toàn và an ninh của đường ống trong khu dân cư nơi quý vị sinh
Khí đốt trong đường ống có thể được nén ở áp suất rất cao. Quý vị có thể bị tổn hại nếu
sống. Thông qua chương trình này, Gulf South thực hiện các hoạt động kiểm tra, thực hiện
• Mục đích của ký hiệu đánh dấu đường ống là nhằm xác định lộ giới của đường
tiếp xúc trực tiếp với khí đốt khi nó thoát ra từ hệ thống đường ống.
các cải tiến và tiến hành các biện pháp an toàn mang tính phòng ngừa khác. Gulf South
ống và cung cấp thông tin về đường ống của Gulf South, bao gồm số điện
• Không được cố gắng dập lửa do cháy khí đốt tự nhiên. Hãy gọi 911 và Gulf South.
duy trì một Chương trình Phòng ngừa Hư hỏng phù hợp với các hướng dẫn của tiểu bang
thoại liên hệ trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện thấy tình trạng khẩn
và liên bang. Mục đích của chương trình này là nhằm phòng ngừa hư hỏng đối với các
• Không được gọi điện thoại khi đang ở bên trong một công trình xây dựng nếu phát
cấp, chế phẩm chứa bên trong đường ống và thông tin của Trung tâm One-Call.
đường ống và cơ sở hạ tầng của chúng tôi do hoạt động đào bới.
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• Hãy tắt và rời khỏi xe cộ và thiết bị ở khu vực gần đó
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hoặc có bao nhiêu đường ống trong khu vực.
Biết rõ thứ gì Bên dưới ,
Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,
•
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ĐƯỜNG ỐNG
KHÍ ĐỐT

Biết rõ thứ gì Bên dưới ,
Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,
CHÚ Ý: LÀM HƯ HỎNG HOẶC DỠ BỎ BIỂN BÁO NÀY LÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP LIÊN BANG SẼ PHẢI CHỊU PHẠT $5.000 VÀ/HOẶC 1 NĂM NGỒI TÙ.

CẢNH BÁO

KHÔNG ĐƯỢC BẮN VỀ
PHÍA CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG
ỐNG KHÍ ĐỐT TRÊN MẶT ĐẤT

CHÚ Ý:
LÀM HƯ HỎNG
HOẶC DỠ BỎ
BIỂN BÁO NÀY
LÀ VI PHẠM LUẬT
PHÁP LIÊN BANG
SẼ PHẢI CHỊU PHẠT
$5.000 VÀ/HOẶC
1 NĂM NGỒI TÙ

Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,

Biết rõ thứ gì Bên dưới ,

Đường Kính Ống
2” - 42”

PA-GS-R-2014

CHÚ Ý:
LÀM HƯ HỎNG
HOẶC DỠ BỎ
BIỂN BÁO NÀY
LÀ VI PHẠM LUẬT
PHÁP LIÊN BANG
SẼ PHẢI CHỊU PHẠT
$5.000 VÀ/HOẶC
1 NĂM NGỒI TÙ

Tình trạng Khẩn cấp 24-Giờ (Emergencia 24 horas) 1-800-850-0051

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP HÃY GỌI
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Hãy chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đình quý vị

CẢNH BÁO

ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ĐỐT

PO Box 20008
Owensboro, KY 42304

Biết rõ thứ gì Bên dưới ,
Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,

CHÚ Ý: LÀM HƯ HỎNG HOẶC DỠ BỎ BIỂN BÁO NÀY LÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP LIÊN
BANG SẼ PHẢI CHỊU PHẠT $5.000 VÀ/HOẶC 1 NĂM NGỒI TÙ.

QUÝ VỊ ĐÃ GỌI
ĐIỆN CHƯA

Quý vị sống trong khu vực có đường ống khí
đốt, đây là thông tin quan trọng với quý vị!

CẤM LỬA

CHÚ Ý: LÀM HƯ HỎNG HOẶC DỠ BỎ BIỂN BÁO NÀY LÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP LIÊN
BANG SẼ PHẢI CHỊU PHẠT $5.000 VÀ/HOẶC 1 NĂM NGỒI TÙ.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

CẤM HÚT THUỐC
Biết rõ thứ gì Bên dưới ,
Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, hãy
liên hệ trực tiếp với văn phòng của chúng tôi hoặc
tham khảo trang web của chúng tôi.

LÀM HƯ HỎNG HOẶC DỠ BỎ
BIỂN BÁO NÀY LÀ VI PHẠM
LUẬT PHÁP LIÊN BANG
SẼ PHẢI CHỊU PHẠT
VÀ/HOẶC 1 NĂM $5.000
NGỒI TÙ.

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP HÃY GỌI

Gulf South Pipeline Company, LP

Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,

o

CÁP NGẦM

CẤM XÂM PHẠM

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP HÃY GỌI

CHÚ Ý:

Biết rõ thứ gì Bên dưới ,

CẢNH BÁO

CẢNH BÁO o

XĂNG ĐỂ DÀNH

9 Greenway Plaza, Suite 2800
Houston, TX 77046

o

1-800-850-0051

CẢNH BÁO
ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ĐỐT
TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP HÃY GỌI

www.gulfsouthpl.com

Các ký hiệu đánh dấu được đặt gần đường bộ, đường xe
lửa, hàng rào và dọc theo lộ giới của đường ống.

Biết rõ thứ gì Bên dưới ,

Gọi Điện Thoại trước khi đào đất,

A subsidiary of Boardwalk Pipeline Partners, LP

