
تذكر ما يلي 
اتصل قبل أن تحفر.

  هذا إلزامي
بموجب القانون!

يتسبب الحفر فيما يقرب من %60 من جميع األضرار العرضية 
ألنابيب الغاز الطبيعي المدفونة تحت األرض.

 فحتى المجرفة اليدوية قد تتسبب في أضرار تكفي لحدوث 
تسرب أو تعطل خطوط الغاز!

قبل الحفر: سواء أكنت متخصصا في مجال الحفر أو شخصاً يريد الحفر بنفسه، 
يجب عليك االتصال قبل بدء الحفريات لتحديد الموقع الدقيق لخطوط الغاز الطبيعي 

القريبة من األرض. 

االتصال مجاني وسهل. 
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أنت ملزم بموجب القانون باالتصال بالرقم 811 قبل الحفر.

يعاد توجيه طلبك إلى مشغل الغاز المحلي في منطقتك، ثم يتم إرسال عامل 
لتحديد موقع الخط. 

وبمجرد وضع العالمات، عليك التنبه لها والحفر بمنتهى الحرص. 

تجنب االفتراضات تماماَ!  غالباً ما تمتد خطوط الغاز الطبيعي على طول 
الشوارع العامة ويمكن أن تكون قريبة من الممتلكات الخاصة. ورغم وجود 
عالمات تميز أماكن خطوط الغاز أحياناً، لكن في الغالب ال يكون هناك أي 

عالمات سطحية لهذا الغرض.
ال تفترض أنك تعرف مكان الخطوط المدفونة 
تحت األرض - وتأكد أن عدم االتصال بالرقم 
811 يمكن أن يعرض السالمة العامة للخطر، 
وقد يؤدي إلى أضرار باهظة وغرامات كبيرة! 

تعرض عالمات الخطوط التي تبدو مثل تلك الموجودة في الصورة التوضيحية المرفقة اسم مشغل 
خط األنابيب ورقم الهاتف الذي يمكن االتصال به في حاالت الطوارئ. وحتى إذا لم تشاهد أياً من 
هذه العالمات، فربما توجد خطوط غاز طبيعي بالقرب منك.  اتصل دائماً بـ 811 قبل أن الحفر! 
مع العلم أن الرسم التوضيحي ال يتضمن كافة أشكال عالمات الخطوط.

 اإلجراءات واالحتياطات الواجب عليك اتباعها إذا كيفية اكتشاف تسرب الغاز  ثقف أسرتك عن الغاز
شككت في حدوث تسرب 

الشم
تتم إضافة رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد إلى الغاز لمساعدتك على 
التعرف عليه في حالة التسرب. ولكن، يرجى مراعاة أن تلك الرائحة 
غير متوفرة في كل الخطوط، ويمكن أيضاً أن تتالشى بمرور الوقت.

السمع 
سماع ضوضاء غير عادية تشبه الزئير أو الهسهسة أو الصفير.

 انتقل إلى مكان آمن واتصل بنا على الفور. ال تستخدم الهاتف أو
الجوال في منزلك.

 صف عنوان الموقع بدقة واذكر تقاطعات الشوارع القريبة.

ال تدخن أو تضيء الشموع أو تشغل المفاتيح أو األجهزة الكهربائية. فقد 
يؤدي ذلك إلى حدوث شرارة وإشعال الغاز والتسبب في حدوث انفجار.

أخبرنا إذا كانت هناك أعمال إنشاءات أو حفريات تخص شبكة 
المجاري حالياً في المنطقة.

الرؤية
رؤية سحابة بيضاء، أو ضباب، أو فقاعات في مياه راكدة، أو غبار 

صادر من أحد األماكن. كما قد يكون وجود غطاء نباتي يبدو أنه 
يموت أو في طريقة للذبول دون سبب واضح. 

 إذا شممت رائحة غاز أو اشتبهت في حدوث تسرب، 
فال تنتظر!

من المهم أن يكون كل فرد في عائلتك على دراية بخصائص 
الغاز الطبيعي وأن يكون مستعداً للتعامل بشكل سليم لضمان 

سالمتك وسالمة اآلخرين.

اترك المبنى واتصل بنا على الفور. 

ال تفترض أن شخصاً آخر سيبلغ 
عن الحادث واعتبر ذلك مسؤوليتك 

أنت وحدك.

التزامنا بالسالمة
السالمة هي األولوية القصوى بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي. فعلى الصعيد 

الوطني، توفر شبكة تمتد ألكثر من 2 مليون ميل من خطوط الغاز األساسية 
والفرعية الغاز الطبيعي بأمان وموثوقية وكفاءة يومياً الستخدامه من قبل 

العمالء لألغراض السكنية والتجارية والصناعية.

 كيف نستعد لحاالت الطوارئ. 
نعمل أيضاً بالتعاون مع فرق الطوارئ والوكاالت المحلية والحكومية على 

مستوى الوالية للوقاية من أي حاالت طوارئ وضمان الجاهزية لها من خالل 
التدريب المستمر والدوري. إلى ذلك، يتم تحديث خطط وإجراءات الطوارئ 

دورياً وتقديمها للسلطات الفيدرالية وسلطات الواليات لمراجعتها.

الغاز الطبيعي معروف بمستوى أمانه الممتاز  
 ولكن، يجب التعامل مع الغاز الطبيعي بشكل سليم كما هو الحال مع جميع 

أشكال الطاقة. ألن التعامل معه بشكل خاطئ ربما يتسبب في حوادث خطرة 
مثل الحرائق أو االنفجارات أو حاالت االختناق.  

ما يحتاج كل 
شخص معرفته

 معلومات مهمة
عن السالمة في 
 حاالت تسرب
الغاز الطبيعي

هل تشم رائحة غاز؟
غادر أوالً! ثم اتصل بنا على الفور!

 معلومات األمان هذه مقدمة بالشراكة مع:

اتصل برقم الهاتف الموجود في الكتيب الذي 
استلمته أو 911


