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3 Những dịch vụ cơ bản trong sinh hoạt thường ngày
3-2 Ga
(1) Ga đô thị và ga hóa dầu
Trong ga sử dụng ở gia đình thì có 2 loại là ga đô thị và ga hóa dầu, sẽ sử dụng những dụng cụ chuyên dụng
cho từng loại đó. Dụng cụ cho ga đô thị không dùng được cho ga propan, ngược lại không thể dùng dụng cụ của
ga hóa dầu cho ga đô thị. Trước hết xem lại loại ga rồi dùng dụng cụ phù hợp. Khi mua dụng cụ ga mới hay khi
chuyển nhà đến khu vực khác nhớ phải xem loại ga.
Về việc trả tiền ga thì giống cách trả tiền điện.
(2) Cách mở đường ga
Ga đô thị: Khi bắt đầu sử dụng ga đô thị thì phải thông báo ngày bắt đầu dùng cho công ty cấp ga.
Người phụ trách sẽ đến mở đồng hồ ga, kiểm tra dụng cụ ga và giải thích cách dùng cho
mình.
Ga hóa
Nếu ở chỗ ở có thiết bị ga hóa dầu thì hãy đến cửa hàng ga làm đăng ký sử dụng. Giống
dầu:
như ga đô thị, cũng sẽ có người phụ trách đến kiểm tra dụng cụ ga và giải thích cách sử
dụng.
(3) Khi rò ga
Dấu hiệu ga rò rỉ thường là có mùi ga, khi sử dụng bếp ga có ngọn lửa màu vàng dài thoát ra, khi sử dụng dụng
cụ ga thì có mùi lạ. Tất cả những cái này là dấu hiệu rò rỉ ga. Có thể trở thành nguyên nhân hỏa hoạn nên khi để
ý thấy ga rò rỉ hãy xử lý theo những cách sau:
1. Đóng khóa ga rồi mở cửa sổ
2. Cắt công tắc của các thiết bị điện và thiết bị có lửa
3. Liên lạc với công ty cấp ga
Để không hốt hoảng những lúc khẩn cấp như rò ga, nên dán tờ giấy ghi số điện thoại của công ty cấp ga ở vị trí
dễ nhìn nhất.

(4) Dừng ga (khi chuyển nhà)
Khi về nước hay chuyển nhà cố gắng nhanh chóng liên lạc với công ty cấp ga và thông báo ngày dừng sử dụng
ga. Người phụ trách sẽ đến khóa đồng hồ và làm thủ tục thanh toán giúp.
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●Hướng dẫn về ga
・Ga đô thị: Thông báo ngày sử dụng cho công ty ga. Người phụ trách sẽ đến
Cách mở đường ga mở đồng hồ ga.
・Ga LP:
Liên lạc đến tiệm bán ga và làm thủ tục để sử dụng ga.
Dấu hiệu
Trường hợp rò rỉ ga

Dừng ga khi
chuyển nhà

Có mùi ga
Trong lúc dùng bếp ga có ngọn lửa vàng dài
Khi sử dụng dụng cụ ga có mùi lạ

1 Đóng khóa ga, mở cửa sổ
Thứ tự xử
2 Cắt công tắc đồ điện và đồ có lửa
lý
3 Liên lạc với công ty cấp ga
Liên lạc sớm với công ty cấp ga thông báo ngày ngừng sử dụng ga

