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Thông báo của AIGA: AIGA nhiệt liệt chào mừng ông John Panikar, Phó Chủ tịch Điều hành, Giám 
đốc điều hành APAC, Linde Plc, là Thành viên kiêm Phó Chủ tịch AIGA. John là thành viên của AIGA từ 
năm 2014 đến 2018 trong vai trò trước đó là Chủ tịch Praxair Châu Á. John nói: “Tôi rất vui khi một 
lần nữa trở thành một phần trong công việc có ảnh hưởng của AIGA nhằm thúc đẩy sức khỏe, an toàn 
và phát triển bền vững trong ngành khí công nghiệp trên toàn châu Á. Ông thay thế Sanjiv Lamba, 
người từng là thành viên Ban Lãnh Đạo của AIGA từ năm 2006 đến năm 2020, bao gồm cả việc giữ 
chức Chủ tịch trong hai nhiệm kỳ. AIGA gửi lời cảm ơn chân thành đến Sanjiv vì những đóng góp to 
lớn của ông và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong vai trò Giám đốc điều hành mới của Linde Plc. 

Hội thảo trực tuyến của AIGA: AIGA đã tổ chức thành công hội thảo trên web vào ngày 22 tháng 
2 năm 2021 về “Quá trình an toàn – tầm quan trọng và bảo trì cho thiết bị an toàn”. Hơn 220 người 
từ 10 quốc gia ở Châu Á đã tham dự hội thảo này. Hội thảo do Nhóm Cố vấn An toàn AIGA tổ chức. 
Jesslyn TAN (Air Liquide) và He Taoji (Air Products) là diễn giả chung. Phòng ngừa các sự cố trong 
quá trình là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của AIGA. Nhóm Quản lý phải đảm bảo rằng 
các thiết bị và thiết bị quan trọng phải được xác định, quản lý và bảo trì một cách thích hợp, để luôn 
vận hành an toàn. 

Kỳ họp thứ 56 của UB Kỹ Thuật AIGA: Theo quan điểm của những hạn chế đi lại liên tục do Đại dịch, cuộc họp lần thứ 56 
của UBKT AIGA đã được tổ chức hầu như thông qua hội nghị trực tuyến vào ngày 3 - 4 tháng 2 năm 2021. Các thành viên UBKT 
không chỉ xem xét những thành tựu chính của năm 2020 mà còn hoàn thiện các kế hoạch hoạt động năm 2021. UBKT AIGA 
cũng đang có kế hoạch tập trung vào việc thúc đẩy An toàn và Quy định trong các lĩnh vực H2-năng lượng cho vận chuyển và 
năng lượng xanh trong tương lai gần. 

AIGA tham dự cuộc họp lần thứ 48 của IHC: Cuộc họp lần thứ 48 của Hội đồng Hài Hòa Quốc tế được tổ chức trực tuyến 
vào ngày 24-25 tháng 2 năm 2021 do hạn chế đi lại của Đại dịch Covid-19 đang diễn ra. AIGA là một trong những thành viên 
chủ chốt của IHC cùng với CGA, EIGA và JIMGA. AIGA được đại diện bởi Haris Farooqi (Trưởng UBKT) và Milan Sarkar (Tổng 
thư ký), cũng là người chủ trì phiên họp. Với chủ đề khi nới lỏng khỏi Covid-19, cuộc họp lần thứ 49 của IHC dự kiến sẽ được 
tổ chức trực tiếp tại Hoa Kỳ vào quý 3 năm 2021 với CGA là chủ nhà. 

Nhận thức an toàn đối với sử dụng xe hai bánh: Ban Lãnh Đạo AIGA đánh giá cao Hiệp hội Quốc 
gia Ấn Độ (GIA), Malaysia (MIGMA) và Thái Lan (SIGA), những người đã đưa ra thành công nhiều sáng 
kiến có tác dụng như áp phích an toàn, hội thảo trực tuyến, video chia sẻ kinh nghiệm , cuộc thi video 
an toàn dành cho sinh viên Đại học, v.v., trong thời gian gần đây. Mục đích duy nhất là nâng cao nhận 
thức về an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông để vận chuyển sản phẩm, cũng như cho 
công chúng nhằm giảm thiểu / ngăn chặn số lượng lớn các sự cố liên quan đến xe hai bánh trên các 
tuyến đường trong khu vực. 

Tài liệu phát hành 
tháng 1 – 2/ 2021 
 
 

AIGA 086/21, 
 “Các phương pháp 
khởi động và tắt 
máy an toàn cho bộ 
tái tạo hơi nước” 
 
 

AIGA 114/21, 
“Xử lý an toàn chất 
xúc tác trong nhà 
máy HYCO” 

Thay đổi thành viên Ủy Ban Kỹ Thuật:  Steven Yee từ công ty Iwatani tham gia UBKT AIGA, Steven 
hiện ở Singapore và thay thế cho Ang Lee San.  

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

 Hội thảo trực tuyến bởi AIGA về “Hệ thống cung cấp khí y tế tại các cơ sở y tế” – 28-04-2021 

 Hội thảo trực tuyến bởi AGII Indonesia về “Thao tác an toàn với các chai khí y tế trong Đại dịch - 
01-03-2021 

Bạn đã biết?  Nồng độ oxy an toàn tối thiểu để đi vào một không gian hạn chế là 19,5% oxy. Có những 
ứng dụng có nồng độ oxy nhỏ hơn 19,5% được phép đi vào với điều kiện là thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa bổ sung phù hợp với đánh giá rủi ro thích hợp và tuân theo các quy định quốc gia 

©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 trên 

toàn châu Á  
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