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Các chiến binh chống COVID-19 từ ngành khí công nghiệp: Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến những thách thức to lớn cho 

ngành công nghiệp khí vì phải đối mặt với nhu cầu oxy y tế tăng cao đột biến để điều trị cho bệnh nhân. Các công ty thành viên của 

AIGA và các hiệp hội khí quốc gia ở khu vực Châu Á đã làm việc suốt ngày đêm trong thời gian kéo dài của đại dịch COVID-19 để 

đáp ứng nhu cầu oxy y tế tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc COVID-19, từ đó đã cứu sống rất nhiều người. Các thành viên 

trong nhóm tham gia thiết kế và cung cấp hệ thống, lắp đặt và hậu cần, tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, bất 

chấp những khó khan phải đối mặt – thường xuyên trong khu vực cách ly, bảo vệ nhân viên khỏi lây nhiễm trong khi cung cấp oxy y 

tế ở những khu vực có nguy cơ cao, không để gây ô nhiễm cho chai khí, và lực lượng lao động thì hạn chế, rồi phải đáp ứng các yêu 

cầu quy định nghiêm khắc, do đó đòi hỏi thời gian làm việc dài, , v.v. AIGA có lời trân trọng đến những chiến binh chống COVID-

19 của ngành công nghiệp khí, những người tiếp tục đóng một vai trò mẫu mực - một vai trò phục vụ với mục đích đạo đức cao hơn, 

đó là sự giúp đỡ cộng đồng nói chung và cứu sống con người nói riêng. 

Lạm dụng và lợi dụng Khí công nghiệp / Chất lỏng lạnh / Đá khô: AIGA không khuyến khích lạm 

dụng / lợi dụng khí công nghiệp, chất lỏng lạnh, đá khô, v.v., cho các mục đích khác, có thể dẫn đến sự cố 

không an toàn một cách nghiêm trọng và / hoặc gây thương tích . Nếu bạn bắt gặp hoặc chứng kiến việc sử 

dụng sai hoặc lạm dụng Khí công nghiệp tại địa điểm của bạn ở Châu Á, vui lòng chia sẻ với chúng tôi để 

chúng tôi có thể phối hợp với Hiệp hội Quốc gia đưa ra các chiến lược phòng ngừa, chiến dịch nâng cao 

nhận thức về an toàn tương ứng. 

Tài liệu phát hành 

tháng 07 – 08/ 2020 

 
AIGA 035/20,  
Vận hành an toàn các nồi 

hơi/bình ngưng tụ trong 

thiết bị tách khí 

 

AIGA 044/20, 
Kết nối linh hoạt trong hệ 

thống khí áp suất cao 

 

AIGA 072/20, 
Hướng dẫn vận chuyển 

đường biển các thùng 

chứa khí nhiều phần tử 

(MEGCS), và bồn chứa 

khí di động 

 

AIGA 075/20,  
Phương pháp tính toán để 

phân tích và ngăn ngừa 

quá áp trong quá trình làm 

đầy lại các bồn chứa lỏng 

bằng (các) đĩa phá hủy 

 

AIGA 111/20, 
Xem xét thiết kế và sử 

dụng khí y tế an toàn 

(VIRR) 

  

AIGA SB 023/20,  
Tuổi thọ của van với bộ 

điều chỉnh áp suất tích 

hợp (VIRR) được trang bị 

cho chai khí y tế 

Cuộc họp lần thứ 55 của Ủy ban Kỹ thuật AIGA: Cuộc họp được tổ chức 

thông qua hội nghị trực tuyến vào ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2020. Tổng thư ký 

AIGA cảm ơn ông Haris Farooqi (Air Products) đã chủ trì phiên họp và tất cả các 

thành viên khác của Ủy ban Kỹ thuật AIGA vì sự tham gia tích cực của họ. 

G-Gas, Trung Quốc trở thành thành viên liên kết mới của AIGA: AIGA chân thành hoan nghênh 

công ty TNHH Guanggang Gas & Energy Quảng Châu (viết tắt G-Gas) là Thành viên liên kết tham gia 

vào các hoạt động của Văn phòng đại diện AIGA Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 11 năm 2020. 

Hội thảo trực tuyến của AIGA: AIGA đã tổ chức hội thảo trực tuyến vào ngày 

22 tháng 9 năm 2020 về “Phòng chống lật xe chở sản phẩm”. Có 130 người tham gia 

đến từ 10 quốc gia ở Châu Á. Ông Cyrus Liu (Linde) và Mr Md Aamir (Linde) là 

diễn giả chung. An toàn giao thông là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của 

AIGA và hội thảo trực tuyến giúp nâng cao nhận thức như được trình bày bởi những 

người tham dự. 

Thay đổi đại diện của thành viên TC: Vicky Dobson gia nhập với tư cách là thành 

viên TC thay cho Qian Zhenxin của Air Liquide. Vicky là Giám đốc - HSEQ & IMS cho 

Cụm Đông Bắc Á & Thái Bình Dương của Air Liquide, và HSEQ & IMS điểm liên hệ 

duy nhất (SPOC). Vicky có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và bằng cử nhân về quản lý 

môi trường và hóa học. 

Các hội thảo trực tuyến sắp tới và sự kiện khác: 

• Họp Ban Điều Hành lần thứ 57 và của AIGA và AGM vào ngày 4/11/2020 được tổ chức trực tuyến 
• Webinar on “Phòng chống tử vong do xe hai bánh” ngày 3/11/2020 bởi FMM-MIGMA, Malaysia 
• Webinar on “Lái xe phòng thủ và tránh va chạm với xe hai bánh” bởi SIGA, Thailand  
• Webinar on “An toàn vận hành ASU và tầm trọng của việc kiểm tra định kỳ” bởi AIGA trong 12/2020 

Bạn có biết? Hít phải Nitrous oxide (khí gây cười) gây cảm giác hưng phấn hoặc say tạm thời (lên cao 

nhanh chóng) là một hành vi “Lạm dụng” khí. Việc lạm dụng Nitroud Oxide nhiều lần và lâu dài có thể 

dẫn đến những tổn thương không thể phục hồi đối với hệ thần kinh, gan và thận. 
©AIGA 2020 nghiêm cấm sao chép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AIGA. Liên hệ  aigasec@asiaiga.org.   
AIGA được đăng ký là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore. Nó nhằm mục đích thúc đẩy việc trao đổi thông tin kỹ thuật giữa các thành viên trong việc xử lý và sử dụng an 

toàn các chất công nghiệp, y tế và khí carbon điôxít, và có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc gia, để làm việc hướng tới mức độ an toàn và chăm sóc môi trường cao nhất 
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