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KHÔNG NÊN CẤT GIỮ HOẶC SỬ DỤNG
CÁC BÌNH LPG TRONG CÁC NHÀ BẾP
THƯƠNG MẠI
Cảnh báo về an toàn này nhằm
để khuyên các nơi làm việc tại
NSW đừng cất chứa hoặc sử
dụng các bình LPG trong các
nhà bếp (của cơ sở) thương mại.
Các thiết bị LPG chỉ nên được sử
dụng theo đúng các chỉ dẫn của
nhà chế tạo.

BỐI CẢNH
Gần đây đã có hai nhân viên bị phỏng
nặng và cơ sở bị thiệt hại đáng kể do
hậu quả của bình gas (khí đốt) LPG loại
xách tay đã cất giữ và sử dụng tại các
nhà bếp thương mại.
Các cuộc thanh tra của SafeWork NSW
khắp tiểu bang về doanh nghiệp thực
phẩm đã nhận thấy có khá nhiều vụ sử
dụng không thích hợp các bình gas LPG
loại xách tay và việc dùng không đúng
cách các thiết bị gas bên trong các nhà
bếp thương mại.

CÁC NGUY CƠ
Việc cất chứa và sử dụng bình gas loại
xách tay trong các nhà bếp thương mại
có thể dẫn đến cháy nổ do khí LPG bị rò
rỉ bất ngờ từ các van của bình gas, các
đầu nối bình, bộ điều chỉnh và các ống
dẻo.
Các thiết bị mà đã được thiết kế để ‘chỉ
dùng ngoài trời’ thì nhất thiết chỉ được
dùng ngoài trời tại các khu vực thoáng
khí. Các khu vực trong nhà hoặc những

nơi chật hẹp thì không đủ thông thoáng
để gas được đốt cháy đúng cách. Việc
này dẫn đến sự tích tụ khí độc, như
carbon monoxide có thể gây ngạt thở và
tử vong.
Thiết bị gas chỉ được phép bán, lắp đặt
hoặc sử dụng nếu đã được một cơ quan
thẩm định và chuẩn nhận để sử dụng
tại Úc, và cơ quan đó đã được NSW Fair
Trading hoặc cơ quan chức năng tiểu
bang và lãnh thổ nào khác chuẩn y. Việc
sử dụng các thiết bị không có chuẩn
nhận có thể dẫn đến cháy nổ do hư
hỏng thành phần thiết bị hoặc thiếu các
đặc điểm an toàn.
Thiết bị cũng phải được sử dụng với gas
phù hợp. Ví dụ nếu một thiết bị đã được
thiết kế để dùng gas thiên nhiên thì sẽ
rất nguy hiểm nếu dùng thiết bị đó với
gas LPG. Việc sử dụng như thế làm cho
nhân viên và khách hàng có nguy cơ
gặp cháy nổ và ngạt thở.
Các thiết bị gas phải được lắp đặt và bảo
trì bởi một người có khả năng nhằm để
đảm bảo các thiết bị này được vận hành
đúng cách và không gây ra nguy cơ hỏa
hoạn. Tất cả công việc về các thiết bị
gas đã thiết kế để nối với ống dẫn khí cố
định của thân chủ phải được thực hiện
bởi người thợ có môn bài trong việc lắp
đặt thiết bị gas.

CẦN CÓ HÀNH ĐỘNG
•

Đảm chắc bất cứ thiết bị LPG trong
nhà bếp thương mại đều không nối
với bình gas loại xách tay đặt trong
nhà bếp.

•

Loại bỏ bất cứ bình gas loại xách
tay nếu có bên trong các nhà bếp
thương mại.

•

Kiểm tra xem có bất cứ bình gas
- loại xách tay dùng để cung cấp
thiết bị – được đặt bên ngoài tòa
nhà, và ống cố định đã được lắp
đặt để nối với thiết bị bên trong.

•

Đảm chắc tất cả thiết bị gas, ống
dẫn gas và địa điểm bình gas cho
các nhà bếp thương mại được lắp
đặt và bảo trì bởi một người thợ đã
có môn bài trong việc lắp đặt thiết
bị gas.

•

Chỉ mua hoặc dùng thiết bị gas đã
được chuẩn nhận của Úc và có dán
rõ nhãn chuẩn nhận hợp lệ của Úc.

•

Chỉ dùng các thiết bị LPG cho ứng
dụng đã được chấp thuận của các
thiết bị này.

•

Không bao giờ dùng trong nhà các
thiết bị nào đã được thiết kế dùng
ngoài trời.

•

Luôn luôn đọc và làm theo các chỉ
dẫn của nhà chế tạo.
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Không được dùng hoặc cất giữ các bình
gas LPG loại xách tay trong các nhà bếp
thương mại.
Muốn biết thêm thông tin về an toàn
đối với bình LPG, vui lòng gọi đến
13 10 50 hoặc viếng trang mạng
safework.nsw.gov.au và
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
ftw/Consumers/Product_and_service_
safety/Gas_safety.page

Không nhận trách nhiệm
Ấn bản này có thể có thông tin về việc điều hành và áp
buộc luật lệ sức khỏe và an toàn lao động tại NSW. Thông
tin này có thể bao gồm một số nghĩa vụ của quý vị chiếu
theo một số luật lệ mà SafeWork NSW điều hành. Để đảm
chắc việc tuân thủ với nghĩa vụ pháp lý của mình, quý vị
phải tham khảo luật lệ thích ứng.
Muốn biết thông tin về luật lệ mới nhất, quý vị có thể
viếng trang mạng luật lệ NSW www.egislation.nsw.gov.au

Ấn bản này không đại diện bản tuyên khai sâu rộng của
luật pháp được áp dụng vào vấn đề riêng biệt hoặc cá
nhân và cũng không thay thế tư vấn pháp lý. Quý vị nên
tìm tư vấn pháp lý độc lập nếu cần trợ giúp trong việc áp
dụng luật lệ vào tình huống của mình.
Tài liệu này có thể được trưng bày, in và sao chép mà
không sửa đổi; để sử dụng cho mục đích cá nhân, nội bộ
hoặc phi thương mãi.
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