
    
      

 در کٍ ضیلىگی از استفادٌ با ضیمیایی مًاد حمل تاوکر ضمالی کاريلیىای در ياقغ ياحذی در ،2009 سال جًالی ماٌ ريزَای از یکی در
 گازی کٍ آمًویاک از بخاری ابر ي ضذ پارٌ ضیلىگ تخلیٍ، ضريع از پس دقایقی .بًد مخسن بٍ مایغ آمًویاک تخلیٍ حال در داضت تاوکر
 بسرگراٌ در کٍ خًدريی .ضذ پراکىذٌ جىگلی محیطی در ي کردٌ ػبًر بسرگراٌ ػرض از بخار ابر .گردیذ تطکیل محیط در است سمی

 با مًاجٍُ ػلت بٍ ي پیادٌ ماضیه از خًدري سروطیه .ضذ خارج جادٌ مسیر از دلیل َمیه بٍ ي ريبري بخار ابر با کرد می حرکت
 تىفسی مطکالت ػلت بٍ وفر 7 ي پسضکی َای واراحتی ػلت بٍ وفر 14 ريز َمان در کٍ ضذٌ گسارش .داد دست از را خًد جان آمًویاک

  7000 تقریباً حادثٍ ایه در .بريوذ امه محل بٍ کٍ ضذ گفتٍ مىطقٍ ساکىیه بٍ حادثٍ بذوبال .اوذ ضذٌ ترخیص ي گرفتٍ قرار درمان تحت
 .گردیذ آزاد محیط در آمًویاک پًوذ

 ػلل البتٍ .است بًدٌ مایغ آمًویاک با ضیلىگ جىس سازگاری ػذم ضیلىگ، ضذن پارٌ احتمالی ػلت کٍ آوست از حاکی َا بررسی
 ياضح بطًر ضیلىگ ريی بر .اوذ بًدٌ دخیل حادثٍ ایه در ویس ضیلىگ بازرسی ػذم ي تخلیٍ برای اجرایی ريش وذاضته َمچًن دیگری

  ي داضتٍ مىاسب ضیلىگ LPG تاوکرَای از یکی کٍ است گفتٍ ویس وقل ي حمل پیماوکار .بًد ضذٌ وصب «LPG اوتقال برای فقط» برچسب

 از پیص احتماالً ضذٌ پارٌ ضیلىگ .است ضذٌ جابجا حادثٍ از قبل ساػاتی ضیلىگ ایه کٍ رسذ می وظر بٍ يلی کىىذ استفادٌ آن از کٍ داضتىذ قصذ

 .است گرفتٍ قرار استفادٌ مًرد آمًویاک تخلیٍ برای بار 12 تا 2 حادثٍ، ایه
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 شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

  تبوکر َمراٌ بٍ شیلىگ ایه کٍ َىگبمی بخصًص .شًد استفبدٌ مىبسب شیلىگ از تب ببشیذ مراقب تخلیٍ ي ببرگیری عملیبت در َمًارٌ•
 .شًد می آيردٌ محل بٍ

  سًال راَىمبیی جُت ویستیذ، مطمئه شیلىگ بًدن مىبسب در اگر ي کىیذ دقت َب شیلىگ ريی بر دَىذٌ َشذار عالئم ي برچسب بٍ•
 .کىیذ

 شرایط کٍ َبیی شیلىگ از .کىیذ ببزرسی دیذگی آسیب وظر از شًوذ می آيردٌ َب تبوکر تًسط کٍ آوُبیی حتی ، را َب شیلىگ َمًارٌ•
 .کىیذ چک ویس را َب شیلىگ اتصبالت ي ياشرَب ایه بر عاليٌ .وکىیذ استفبدٌ وذاروذ مىبسبی

 .ومبئیذ جلًگیری آوُب دیذن آسیب ي فشردگی خًردگی، پیچ از ي کردٌ وگُذاری بذرستی را َب شیلىگ•
 .کىیذ اجرا ياحذ در را َب شیلىگ تعًیض ي ببزرسی مقررات ي السامبت•
 قرار استفبدٌ مًرد جذیذی شیلىگ کٍ شًیذ می متًجٍ ي کىیذ می استفبدٌ تبوکرَب شیلىگِ از تخلیٍ برای معمًل بطًر کٍ صًرتی در•

 .کىیذ سًال آگبٌ فردی از شیلىگ بًدن مىبسب از اطمیىبن جُت گرفتٍ،
 .کىیذ مطبلعٍ را 2011 اکتبر ي 2007 جًالی ،2004 آگًست َبی وشریٍ بًدٌ، شیلىگ آن عبمل کٍ حًادثی از اطالع جُت•
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