
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG GAS

•  Trước hết, người tiêu dùng tự bảo vệ quyền 
lợi cho mình bằng cách mua bình gas và phụ 
kiện bình gas (van điều áp, ống dẫn gas, kẹp) 
của các hãng kinh doanh gas có uy tín để có 
được sản phẩm tốt, an toàn, đã được mua bảo 
hiểm; mua bình gas ở những cửa hàng có địa 
chỉ rõ ràng, những nơi mình biết để tránh mua 
phải sản phẩm của các cơ sở sang chiết lậu. 
•  Kiểm tra bình gas khi nhân viên hãng gas mang bình tới. Bình gas phải nguyên 
vẹn, không móp méo, nước sơn còn tốt, không rỉ sét và còn nguyên niêm phong, 
nhãn hàng hóa theo bình. 
•  Khi thay bình gas, tuyệt đối không được sử dụng ngọn lửa trần, các thiết bị, vật 
dụng có thể phát sinh tia lửa điện.
•  Sau khi lắp đặt phải kiểm tra độ kín của bình gas, van điều áp, ống dẫn gas,… 
bằng nước bọt xà phòng, cả trong trạng thái mở và khóa van. Và thực hiện công 
việc này thường xuyên trong quá trình sử dụng.
•  Phải khóa van bình khi không sử dụng bếp để tránh gas phát tán ra ngoài khi 
chuột cắn đứt ống dẫn gas. 
•  Do gas nặng hơn không khí, khi rò rỉ sẽ phán tán ra ngoài nằm lại, nếu gặp 
nguồn lửa, nhiệt cao sẽ cháy nổ. Khi phát hiện gas rò rỉ, tuyệt đối không bật lửa, 
bật đèn, quạt, sử dụng các thiết bị phát sinh tia lửa. Mở cửa để thông thoáng làm 
giảm nồng độ gas trong bếp, sau đó thông báo cho cửa hàng bán gas để nhân 
viên đến xử lý. 
•  Sau 3-5 năm sử dụng nên thay van điều áp và ống dẫn gas.

Những điều cần lưu ý
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Đề phòng tai nạn cháy nổ gas

•   Đối với bếp ăn của hộ gia đình cần có phòng bếp riêng được ngăn cách bằng 
vật liệu không cháy với các phòng khác. Phòng bếp có cửa đi, cửa sổ và cửa 
thông gió.
•   Khoang đặt bình gas được ngăn cách với vị trí đặt bếp bằng vật liệu không cháy. 
Bình gas được đặt trên nền nhà bằng phẳng vững chắc, có tường ngăn cách 
chống va đập, làm đổ, xê dịch bình hỏng hoặc tuột dây dẫn khí gas. Mỗi bếp 
đun chỉ bố trí 1 bình loại 12 kg hoặc 13 kg gas; không để bình dự trữ hoặc vỏ 
bình trong bếp đun.
•   Phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện rò rỉ khí gas. Khi phát hiện mùi gas, 
hoặc thiết bị báo động phát tín hiệu, phải nhanh chóng xác định vị trí bị rò. Dùng 
nước xà phòng bôi lên những nơi nghi rò rỉ để xác định chính xác. Tuyệt đối 
không được dùng ngọn lửa để tìm nơi rò rỉ, kể cả bật hay tắt công tắc điện, cầu 
dao... vì dễ phát sinh nhiệt gây nổ. 
•   Một giải pháp kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay là lắp đặt 
hệ thống cảnh báo khi xảy ra rò khí gas bằng các cảm biến.
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