Vấn đề an toàn về
ga (khí đốt) tại lễ
hội công cộng
Dành cho dịch vụ phục vụ ăn
uống và điểm bán thức ăn

Tạo ra tình trạng an toàn hơn
đối với điện và ga (khí đốt)

Có phải quý vị nấu nướng
bằng ga (khí đốt)?
Vấn đề an toàn về
ga (khí đốt) là trách
nhiệm của quý vị.

Dịch vụ phục vụ ăn uống nấu
nướng bằng Ga Dầu khí Hóa
Lỏng (Ga LP) tại lễ hội công
cộng phải điền danh sách
kiểm tra trước khi lễ hội bắt
đầu. Đây là yêu cầu của ban
tổ chức lễ hội và Cơ quan
An toàn Năng lượng Victoria
(Energy Safe Victoria—ESV) là
cơ quan giám sát an toàn ga
(khí đốt).
Ban tổ chức lễ hội có quyền
mời ra khỏi địa điểm bất kỳ
người nào nấu nướng hoặc
định nấu nướng bằng ga (khí
đốt) nhưng không điền danh
sách kiểm tra, khai man hoặc
cố tình nấu nướng bằng dụng
cụ ga (khí đốt) không an toàn.

Trách nhiệm gìn giữ an
toàn của quý vị

Ban tổ chức lễ hội và dịch vụ phục vụ ăn
uống phải thể hiện trách nhiệm gìn giữ an
toàn cho công chúng và nhân viên trong
suốt thời gian dàn dựng lễ hội, trong suốt
thời gian lễ hội diễn ra và vào lúc kết thúc.
Nếu không biết chắc một bếp nấu ga nào
đó có an toàn hay không, quý vị có thể nhờ
thanh tra viên về ga (khí đốt) của ESV góp ý
kiến cần phải làm những gì cho tốt hơn.
Quý vị nên đọc tài liệu hướng dẫn này
chung với Quy tắc Thực hành về Sử dụng
Ga (khí đốt) LP An toàn tại các Lễ hội Công
cộng ở Tiểu bang Victoria (Code of Practice
for the Safe Use of LP Gas at Public Events
in Victoria) và Lễ hội Công cộng: Bộ Tài
liệu Thông tin dành cho Dịch vụ Phục vụ
Ăn uống (Public Events: Catering Vendors’
Information Pack). Quý vị có thể vào trang
mạng www.esv.vic.gov.au tải những tài
liệu này về máy.

Quý vị cần phải làm
những gì

Điền danh sách kiểm tra trong tài liệu hướng
dẫn này. Dịch vụ phục vụ ăn uống hoặc chủ
gian hàng phải cất giữ danh sách kiểm tra
đã điền trong suốt thời gian lễ hội diễn ra để
xuất trình trong trường hợp nhân viên đến
kiểm tra về mặt an toàn tại địa điểm.

Hướng dẫn về bếp nấu
ga (khí đốt) an toàn

Thiết bị ga (khí đốt) cố định và các ống
dẫn ga phải do người hợp lệ đảm nhận
chẳng hạn như thợ sửa ống nước và thợ
ga (khí đốt) có giấy phép/đăng ký. Người
này phải nộp giấy thông báo bắt đầu công
việc và tuân thủ luật lệ cho ESV và xuất trình
giấy đăng ký/giấy phép của họ khi được
yêu cầu.
Nếu nghi ga (khí đốt) bị rò:
°° Vặn tắt bình ga
°° Tắt thiết bị

°° Không sử dụng bất kỳ nguồn
mồi lửa nào.

Quý vị phải điền danh sách
kiểm tra an toàn ga (khí
đốt) về:
°	An toàn công chúng
°	An toàn ga (khí đốt)

°	An toàn của nhân viên
tại lễ hội.

Danh sách kiểm tra

Tổng quát

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Nhân viên có biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp?
Có sẵn bình chữa cháy phù hợp?
Có người đã được huấn luyện cách thay bình ga?
Bình ga
Bình ga có còn trong thời kỳ kiểm tra 10 năm?
Nếu bình ga đã quá thời hạn thì không được nạp ga vào nữa.
Bình ga có còn trong tình trạng tốt?
Có kiểm tra các chỗ gắn lắp xem có bị rò ga?
Bình ga có vững vàng?
Bộ ống dẫn ga có còn trong tình trạng tốt?
Có đặt thiết bị cách xa vật liệu dễ cháy?
Quý vị có kiểm tra bình ga không chặn lối ra?
Quý vị có kiểm tra số lượng bình ga không vượt quá mức?
Quý vị có kiểm tra kích thước bình ga không vượt quá mức?
Bộ điều chỉnh ga và chỗ nối ống dẫn ga
Các bộ điều chỉnh ga có còn trong tình trạng tốt?
Các ống dẫn ga làm bằng vật liệu đã được chấp thuận?
Các ống dẫn ga có còn trong tình trạng tốt?
Các ống dẫn ga có được bảo vệ khỏi bị hư hại bất ngờ?
Các ống dẫn ga có ngắn hơn 3m (không có nối)?

Thiết bị
Chỉ sử dụng các thiết bị đã được chứng thực đạt yêu cầu?
Có sẵn sổ sách ghi quá trình bảo trì?
Tình trạng hoạt động của thiết bị là tốt?
Các thiết bị an toàn không bị táy máy/điều chỉnh sai quy định?
Quý vị đã kiểm tra chắc chắn rằng không đặt các thiết bị trên bề mặt
dễ cháy?
Các thiết bị được đặt ở vị trí thông thoáng?
Quý vị chừa khoảng cách cần thiết xung quanh bình ga (khí đốt) LP?
Không đặt thiết bị sử dụng ngoài trời ở vị trí bên trong?
Sức nén của thiết bị không vượt quá 3kpa (trừ trường hợp đã được
ESV chấp thuận?)
Chi tiết riêng của thiết bị có được ghi trên bình cấp ga liên quan (ví
dụ như ghi số)?
Cần vặn và nắm nút có còn trong tình trạng tốt và được đánh dấu?

Lễ hội
Tên doanh nghiệp
Vị trí tại lễ hội
Tên người phụ trách
Số điện thoại liên lạc
Tên người điền danh sách kiểm tra

Có

Không

Khoảng cách cần thiết
Thiết bị

Xe phục vụ ăn uống lưu động

Tất cả thiết bị ga (khí đốt) đều phải được
chứng thực đạt yêu cầu. Thông tin hướng
dẫn cách sử dụng phải được gắn kèm thiết
bị. Còn không thì phải có sẵn sách hướng
dẫn sử dụng thiết bị hay thông tin hướng
dẫn cách sử dụng.

Xe phục vụ ăn uống lưu động phải có gắn
tấm ghi tuân thủ luật lệ của Cơ quan An
toàn Năng lượng Victoria (Energy Safe
Victoria) hoặc tương đương của tiểu bang
khác. Nếu xe nào không có gắn tấm ghi
tuân thủ luật lệ, ban tổ chức lễ hội phải
cấm xe đó hoạt động tại lễ hội. Xe phục
vụ ăn uống lưu động thuộc một nhóm các
cấu trúc tạm thời được coi như là một cấu
trúc cho mục đích của khu vực dành riêng
cần thiết.

Quý vị không được phép sử dụng bếp nấu
vòng (ring burner) và bếp nấu chảo xách tay
(wok burner) tại các lễ hội trừ phi bếp nấu
đã được chứng thực đạt yêu cầu và có gắn
khung đặt chảo.

Quý vị phải đặt thiết bị ở vị trí cách xa vật
liệu dễ cháy như trình bày trong hình vẽ.

Đối với vỉ nấu (griddle), lò BBQ và vỉ nướng (char griller)
(ví dụ: lửa ngọn có thể bùng cháy)
• Cách xa bề mặt dễ cháy che bên trên 1350mm

Xe phục vụ ăn uống lưu động là xe có động
cơ riêng hoặc kéo theo sau (rơ-moóc) và
nấu nướng hoặc đun nóng nước bằng ga
LP. Xe loại này phải có tấm mền (chăn) cứu
hỏa và bình chữa cháy xách tay phù hợp.

Đối với bếp nấu (hot plate) và bếp nấu vòng (ring burner)
(ví dụ: lửa ngọn ít khi bùng cháy)
• Cách xa bề mặt dễ cháy che bên trên 1050mm
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Đối với chảo chiên (deep fryer)
và tấm nướng đặc
• Cách xa bề mặt dễ cháy che
bên trên 600mm

Thiết bị Ga

Đối với các bề mặt hai bên
hoặc sau thiết bị
• Cách xa bề mặt dễ cháy
250mm
• Nếu là vải bạt hay vách lều/
rạp thì nên đặt cách xa
500mm
Bề mặt dễ cháy
(ví dụ như vách, vải bạt, v.v.)
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*Khoảng cách này đo từ đỉnh van bình ga

*Khoảng cách này đo từ đỉnh van bình ga

Bình ga
Khoảng cách giữa bình ga và nguồn mồi
lửa.

Tài liệu đọc thêm
Quý vị nên đọc tài liệu hướng dẫn
này chung với các tài liệu dưới đây:
°	Quy tắc Thực hành về Sử dụng
Ga (khí đốt) LP An toàn tại các
Lễ hội Công cộng ở Tiểu bang
Victoria (Code of Practice for the
Safe Use of LP Gas at Public
Events in Victoria)
°	Lễ hội Công cộng: Bộ Tài liệu
Thông tin dành cho Dịch vụ
Phục vụ Ăn uống (Public Events:
Catering Vendors’ Information
Pack).

Muốn biết thêm thông tin, truy cập
trang mạng www.esv.vic.gov.au
hoặc gọi điện thoại cho ESV qua số
1800 652 563.
Cơ quan An toàn Năng lượng
Victoria (Energy Safe Victoria)
(03) 9203 9700
Do Cơ quan An toàn Năng lượng Victoria
(Energy Safe Victoria) phát hành
Level 5 Building 2
4 Riverside Quay
Southbank VIC 3006
(Ấn bản 02/2014)

