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Bản tin 2 tháng/lần của Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á  
Tháng 3 - 4 / 2021 

Tin tức Covid-19: Đã hơn một năm, kể từ khi Coronavirus-19 ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia ở Châu Á và Thế giới. Hiện tại, 

làn sóng thứ hai của vi rút đã lan rộng như cháy rừng ở Ấn Độ và một số quốc gia. Khí thở và khí y tế đang có nhu cầu lớn gây  ra 

sự căng thẳng lớn đối với chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng. Các công ty thành viên của Hiệp hội Khí Ấn Độ (GIA) với sự hỗ 

trợ từ Văn phòng khu vực của họ và với sự hợp tác của các Ngành & Cơ quan chức năng khác đã thực hiện nhiều nỗ lực đặc biệt và 

khẩn cấp khác nhau trong việc tìm kiếm và cung cấp oxy y tế suốt ngày đêm, nhờ đó cứu sống hàng ngàn  người quý giá. AIGA vô 

cùng trân trọng những nỗ lực quên mình của các Chiến binh Covid từ ngành khí Công nghiệp, Chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tất 

cả những người khác đang góp phần trực tiếp chống lại Đại dịch chưa từng có này ở Ấn Độ và các khu vực khác của Châu Á.   

Thông báo của BLĐ 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 Hội đồng Quản trị AIGA. John là thành viên của 

AIGA từ năm 2014 đến 2018 với vai trò trước đó là Chủ tịch Praxair Châu Á. John nói: “Tôi rất vui được trở 

thành một phần trong công việc có tác động của AIGA nhằm thúc đẩy sức khỏe, an toàn và phát triển bền vững 

trong ngành khí công nghiệp trên toàn Châu Á”. Ông ấy thay thế Sanjiv Lamba, người từng là thành viên hội 

đồng quản trị của AIGA từ năm 2006 đến năm 2020. AIGA gửi lời cảm ơn chân thành đến Sanjiv vì những đóng 

góp to lớn của ông và chúc ông thành công trong vai trò mới là COO toàn cầu của Linde Plc. 

Bổ nhiệm mới tại các Hiệp Hội Quốc Gia:  

• Tổng thư ký mới của SIGA, Thailand: Piraya Sawangvong (Bà.) của Linde Thái Lan tham gia với tư cách là Tổng thư ký bán 

thời gian của SIGA, tiếp quản từ Khun Nora Prasertthum người đã nghỉ hưu sau một thời gian dài làm việc cho Linde và SIGA.  

• Uỷ ban kỹ thuật AIGA Trung Quốc: Tong Jichun (Ông) của Baosteel Gases đảm nhận vai trò chủ tịch Uỷ ban kỹ thuật chuyển 

giao từ từ Shi Kaifei của Linde Plc  

• Nhóm làm việc về Hydro AIGA Trung Quốc: CHEN Xing (Ông) của Air Liquide đảm nhận vai trò là người đứng đầu của 

nhóm làm việc về Hydro của văn phòng đại diện của AIGA tại Trung Quốc  

AIGA- Hội thảo trực tuyến: Trong nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy an toàn, AIGA đã tổ chức thành 

công hội thảo trực tuyến vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 về “Hệ thống cung cấp khí y tế tại các cơ sở chăm 

sóc sức khỏe”. Khoảng hơn 150 người tham gia từ 10 quốc gia ở Châu Á đã tham dự hội thảo trực tuyến. 

Hội thảo trên trực tuyến được tổ chức bởi nhóm làm việc về khí y tế của AIGA. Jerry Guo (Air Liquide) 

và Sawet Thananirun (Linde Plc) là diễn giả chung. Trong Hội thảo này, các chuyên gia AIGA đã thảo 

luận về tầm quan trọng của việc thiết kế, lắp đặt phù hợp, vận hành và bảo trì an toàn đáng tin cậy đối với 

hệ thống cung cấp khí y tế cho các Bệnh viện. Nhóm cũng đã nói về các Hệ thống cung cấp khác nhau có 

sẵn để cung cấp khí y tế. 

Họp Ban Điều Hành AIGA: Cuộc họp Ban Điều Hành AIGA lần thứ 58 

được tổ chức trực tuyến vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. 

Tài liệu đã được phát hành tháng 3 – 4 / 2021 
 
 

AIGA 055/21, “Máy bơm oxy lỏng ly tâm, chạy bằng động 

cơ, tĩnh” 
 
 

AIGA 115/21, “Báo cáo Đánh giá Rủi ro ICH Q3D Các tạp 

chất nguyên tố trong khí y tế” 
 

AIGA SB 25/21,”An toàn nơi làm việc” 
 

AIGA SB 26/21,”Lạm dụng khí” 
 

AIGA SP 10/21,”Vận chuyển an toàn đá khô” 
 

AIGA SP 11/21,” Vận chuyển an toàn chai khí * và bình 

chứa chất lỏng di động” 
 

AIGA PP-07-21 “Chuyển đổi Xe bồn lỏng / bồn ISO chứa 

hydro/khí dễ cháy sang chứa Oxy” 

Hội thảo trực tuyến sắp tới và sự kiện khác: 

• Hội thảo trực tuyến của AIGA về “Tổng quan về làm sạch oxy và các 

khía cạnh thực tế” vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Diễn giả: Jimmy 

Zhang (AP) & Zijian Huang (AL) 

• Họp UBKT AIGA TC lần thứ 57 được tổ chức vào ngày 8–9 /6/2021. 

Bạn có biết? 

Mỗi thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại nơi làm việc phải được dán nhãn, gắn 

thẻ hoặc đánh dấu bằng các thông tin sau bằng cả ngôn ngữ địa phương và 

tiếng Anh - a) Nhận dạng của (các) hóa chất nguy hiểm được chứa, b) Cảnh 

báo nguy hiểm thích hợp & c) Biểu đồ hình tượng 

©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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