
  

 

Mẹo An Toàn 
Hướng dẫn của WHO 

về COVID-19: 

https://www.who.int/eme 

rgencies/diseases/novel- 

coronavirus-2019/ 

BẢN TIN AIGA  
Bản tin 2 tháng/lần của Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á 

Tháng 9-10/ 2021 

AIGA tập trung vào sử dụng hydro an toàn: Đồng hành với sự phát triển toàn cầu với các ứng dụng của Hydro về Di động 

và Năng lượng sạch / Xanh, một số quốc gia ở Châu Á có kế hoạch đầy tham vọng để tiến tới hướng đó. Với tư cách là hiệp hội dẫn 

đầu, AIGA hiểu rõ vai trò của mình trong việc quan trọng và nhanh chóng này-khu vực di chuyển để đảm bảo an toàn trong sản xuất, xử 

lý và sử dụng Hydro. Theo đó AIGA đã phát triển nó lên kế hoạch hoạt động và gần đây đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Hydro với 

Chen Xing từ Air Liquide làm Chủ tịch  

Họp UBKT AIGA: Cuộc họp UBKT AIGA lần thứ 59 được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 

9 năm 2021. Các thành viên UBKT đã thảo luận về vấn đề an toàn, xem xét tiến độ của các 

hoạt động đang diễn ra và cũng thảo luận về kế hoạch trong tương lai bao gồm Hydro cho năng 

lượng & di chuyển, sứ mệnh / hoạt động của AIGA, v.v. Satoshi Hasaka, diễn giả khách mời từ 

JIMGA, đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc phát triển tiêu chuẩn an toàn về sử dụng H2 

trong di chuyển / năng lượng xanh ở Nhật Bản.  

Hội thảo trực tuyến của AIGA: Nhóm chai khí của AIGA đã tổ chức hội thảo trực tuyến vào 

ngày 27 ngày 21 tháng 10 về “An toàn nạp chai áp suất cao và Kiểm tra & Kiểm định định 

kỳ các chai khí ”. Khoảng 350 đại biểu đến từ 10 quốc gia ở Châu Á đã tham dự hội thảo này. 

Ahmad Fatah (Air Liquide) và Pradeep Kumar KP (Linde Plc) là những diễn giả đã chia sẻ kinh 

nghiệm của họ nhấn mạnh các quá trình chính được tuân theo quy định an toàn và kiểm tra / 

kiểm định định kỳ. Họ cũng chia sẻ một số bài học kinh nghiệm từ các sự cố trong quá khứ. 

AIGA Việt Nam (VN) Đi đầu trong việc Nâng cao Nhận thức An toàn trong Đại 

dịch: Văn phòng AIGA VN phối hợp với BYT (Bộ Y tế ) VN tổ chức hội thảo trực tuyến 

về “Sử dụng oxy an toàn trong các cơ sở y tế” vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Hội thảo 

do Cán bộ cấp cao của BYT chủ trì và đã có hơn 450 người từ các bệnh viện trên toàn quốc 

và các thành viên từ Sở Y tế Tỉnh & Huyện, đại diện các cơ quan quan trọng Chính phủ, 

đại diện PACCOM, VINACHEMIA & DWS tham dự. Để biết thêm thông tin về hội thảo 

này và các hoạt động của Văn phòng AIGA VN, tham khảo tại www.aigavn.com.vn  

Ấn phẩm phát hành 

Tháng 9 – 10 / 2021 2021 

AIGA 036/21, Hướng dẫn 
quản lý chai Acetylen thải 

Hội thảo trực tuyến sắp tới và sự kiện khác 

• Hội thảo trực tuyến của AIGA về “An toàn hydro (trong vận hành, nén và xử lý) ”vào ngày 

16 tháng 12 năm 2021. 

• “Hội nghị trực tuyến AIGA với tất cả các Hiệp hội Quốc gia” vào ngày 29 -11-2021 

AIGA 076/21, Sử dụng an 
toàn bao bì có cấu trúc 
bằng nhôm để chưng cất 
Oxy 

©AIGA 2021 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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