
أعرف ما هو أدناه. 

اتصل برقم                   قبل الحفر.
أنه القانون!

يُسبب الحفر ما يقرب من %60 من جميع األرضار العرضية ألنابيب الغاز الطبيعي 
املوجودة تحت األرض. حتى املجرفة اليدوية ميكن أن تُسبب رضرُا كاف لعمل 

ترسيب أو إتالف خط أنابيب.

قبل أن تحفر: يجب عليك قبل الحفر االتصال ملعرفة املوضع الدقيق لخطوط الغاز الطبيعي 
املُعلمة واملوجودة تحت األرض.

أنه مجاين وسهل.
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يقتيض منك القانون االتصال برقم 811 قبل الحفر.

سيحول طلبك إىل مُشغل الغاز املحيل الخاص بك، وسيتم إرسال عامل بشكل عاجل 
لوضع عالمات عىل موقع الخط.

مبجرد وضع العالمات، انتبه إليها واحفر بحرص.

ال تفرتض ابدأ! غالبُا ما تكون خطوط الغاز الطبيعي ممتدة عىل طول الشوارع 
العمومية وميكن أن تكون واقعه بالقرب من أو يف املمتلكات الخاصة.

قد تكون هذه الخطوط مُعلمله يف بعض األحيان بواسطة مُعلامت الخط، ولكن لن 
يكون هناك يف كثري من األحيان أي إشارة فوق سطح األرض.

ال تفرتض أنك تعرف موقع الخطوط املوجودة 
أسفل سطح األرض – عدم االتصال برقم

811 ميكن يعرض السالمة العامة للخطر، 
ويُسفر عن ارضار مكلفة، ويؤدي إىل فرض 

غرامات باهظة!

تعرض عالمات الخط مثل هذه اسم مُشغل خط األنابيب ورقك الهاتف الذي ميكن من خالله الوصول إىل املُشغل 
يف حالة الطوارئ. قد تكون هناك خطوط غاز طبيعي قريبة، حتى إذا كنت ال تري واحدة من هذه العالمات. اتصل 

دائمُا برقم 811 قبل قيامك بالحفر! مل يتم توضيح كافة عالمات الخط يف هذا الرسم التوضيحي. 

ثقف أرستك حول الغاز ماذا تفعل إذا كان لديك شك يف وجود ترسبكيفية التعرف عىل ترسب الغاز

حاسة الشم
يتم إضافة رائحة تشبه البيض الفاسد ملساعدتك عىل التعرف عليها. مل يتم 

“إضافة الرائحة” لجميع خطوط األنابيب، وميكن أن تتاليش الرائحة مع مرور 
الوقت.

حاسة السمع
سامع ضوضاء غري عادية مثل صوت صاخب، هسيس أو صفري.

انتقل إىل بيئة آمنة واتصل بنا فورُا. ال تستخدم الهاتف أو الهاتف النقال الخاص بك يف 
منزلك.

حدد املوقع بدقة مع قطع الطريق.

ال تدخن، أو تيضء الشموع أو تشغيل املفاتيح أو األجهزة الكهربائية.
القيام بذلك ميكن أن يُنتج رشارة، وبالتايل اشتعال الغاز والتسبب يف حدوت انفجار.

أبلغنا إذا كانت هناك أنشطة بناء أو حفر مجاري تجري يف املنطقة.

حاسة النظر
رؤية سحابة بيضاء، ضباب، شبورة، فقاعات يف املياه الراكدة أو هبوب غبار. أو، 

النباتات التي تبدو ميتة أو جافة دون أي سبب واضح.
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ال تنتظر إذا شممت رائحة غاز أو شككت يف 
وجود ترسب!

من املهم لكل فرد يف أفراد أرستك أن يكون عىل دراية بخصائص الغاز الطبيعي وأن يكون عىل 
استعداد لالستجابة بطريقة صحيحة لضامن سالمتك وسالمة اآلخرين.

غادر املبنى واتصل بنا فورُا.

ال تفرتض وجود شخص آخر غريك سيبلغ عن 
الحالة.

التزامنا بالسالمة

تعد السالمة هي األولوية القصوى يف صناعة الغاز الطبيعي. هناك عىل الصعيد الوطني أكرث من 
2 مليون ميل من خطوط األنابيب واملوصالت الرئيسية التى تنقل الغاز الطبيعي كل يوم بآمان، 
وموثوقية وكفاءة لالستخدام من قبل العمالء القانطني يف املباين السكنية، والعاملني يف املنشئات 

التجارية والصناعية.

كيف نستعد ملواجهة حاالت الطوارئ. 

نحن نعمل أيضُا مع الجهات املعنية مبواجهة الطوارئ، والوكاالت الحكومية واملحلية ملنع 
واالستعداد لحاالت الطوارئ من خالل التدريب والحفر الدوري. يتم تحديث خطط وإجراءات 

الطوارئ بشكل دوري وإتاحتها للهيئات االتحادية والحكومية.

للغاز الطبيعي سجل سالمة ممتاز. 

يجب التعامل مع الغاز الطبيعي بشكل صحيح مثل كافة أشكال الطاقة.

قد يسبب الغاز الطبيعي حالة تنذر بالخطر مثل حدوث حريق أو انفجار أو اختناق إذا تم 
التعامل معه بشكل غري صحيح.

رائحة الغاز؟
غادر املبنى واتصل بنا فورُا!

تم تقديم هذه املعلومات الخاصة بالسالمة بالرشاكة مع:

2134-834-800-1 أو 911


