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Որպես մեր գործունեության մեջ շարունակական բարելավման 
և թափանցիկության մասին մեր ստանձնած պարտավորության 
մի մաս, վերջերս SoCalGas®-ը իրականացրել է Aliso Canyon-ի 
շրջակայքում ապրող բնակիչների առցանց հարցում։ Հարցումը 
իրականացվել է, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմենք 
Aliso Canyon-ին վերաբերող նորությունների և տեղեկությունների 
վերաբերյալ կապի միջոցների Ձեր նախընտրությունների մասին։ 

Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մասնակցել են հարցմանը։ 
Մենք հավաքել ենք արժեքավոր արձագանքներ, որոնք արդեն իսկ 
կարողացել ենք կիրառել։ Ահա մի քանի կետեր, որ Դուք մեզ հայտնել 
եք. 

          •Մեծամասնությունը կնախընտրեր տեղեկություններ ստանալ      
           հիմնարկությունում տեղի ունեցած յուրաքանչյուր, անգամ շատ     
           փոքր, իրադարձության վերաբերյալ։ 

     •Բնակիչների մեծ մասի համար էլ. նամակը ծանուցում 
ստանալու նախընտրելի ձևաչափն է։ 

     •Պատասխանողների մեծ մասը ասել են, որ երբեք շատ ուշ 
չէ էլ. նամակ ուղարկելու համար, և գրեթե կեսը նույնն ասել են 
տեքստային հաղորդագրությունների վերաբերյալ։  

  

ՀՐԴԵՀԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐ

Դուք կարող է նկատած լինեք Aliso Canyon-ում իրականացվող 
որոշ հողային աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր տարի SoCalGas-ը 
հեռացնում է հիմնարկության ավելորդ խոտածածկը՝ համաձայն 
հրդեհի կանխարգելման անվտանգության միջոցառումների։ 
Վերջերս որոշ հարևաններ մտահոգություն էին հայտնել տարածքում 
գտնվող ցիստերնով բեռնատար մեքենայի վերաբերյալ։ Նրանց 
հետաքրքրում էր, թե արդյոք ցիստերնի մեջ մոլախոտ սպանող 
քիմիական նյութ է։ Այս տրանսպորտային միջոցը օգտագործվում 
է հիմնարկության տարածքում մարդկանց և սարքավորումների 
փոխադրման, և ոչ թե թունանյութերի տարածման համար։

Այս տարվա ընդհանուր առմամբ ավելի առատ անձրևների 
պատճառով՝ խոտածածկը ավելի խիտ է և ավելորդ խոտածածկի 
հեռացումը որոշ ժամանակ կպահանջի։ Թունանյութեր չեն 
օգտագործվում։ Մեր հաշվարկներով աշխատանքները կավարտվեն 

հ
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SOCALGAS®  
Մենք գործարկել ենք համայնքին տեղեկացման նոր 
համակարգ մեր Honor Rancho, La Goleta և Playa del Rey 
բնական գազի պահեստարանների համար։ Ինչպես Aliso 
Canyon պահեստարանի (Aliso Canyon) մոտակայքում ապրող 
բնակիչներին ծանոթ ծանուցման համակարգը, նոր համակարգը 
թույլ է տալիս համայնքի անդամներին գրանցվել՝ էլ. նամակ, 
տեքստային հաղորդագրություն և/կամ հեռախոսային ծանուցում 
ստանալու համար, եթե տեղի պահեստարանում տեղի ունենա 
ծանուցման ենթակա իրադարձություն։ SoCalGas-ը կիրառում է 
Aliso Canyon-ում իր ձեռք բերած փորձառությունը ու գիտելիքները՝ 
մեր այլ ստորգետնյա պահեստարանների անվտանգությունը 
մեծացնելու և մեր կենսական պահեստարանների շրջակայքում 
ապրող բնակիչների հետ երկխոսությունը բարելավելու համար։ 
Կապի այս համակարգը ներառում է համայնքի  կարծիքների 
հավաքագրումը, և այն օրինակն է մեր գործունեության մեջ 
թափանցիկության վերաբերյալ մեր հանձնառության։   
Գրանցվելու համար այցելեք  

ALISO CANYON FENCE-LINE ONLINE 
MONITORING DATA

-Ի ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

socalgas.com/communitynotifications
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ԸՆԴԼԱՅՆՎՈՒՄ Է

Մենք նպատակ ունենք շարունակական կերպով բարելավել 
մեր երկխոսությունը համայնքի հետ։ Շնորհակալ ենք Ձեր 
մասնակցության և արձագանքների համար։

հունիսի 1-ի շրջակայքում։

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ALISO CANYON ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ 
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SoCalGas-ը գործի է դրել մի ինտերակտիվ առցանց գործիք, որը հանրությանը թույլ է տալիս տեսնել Aliso Canyon-ում տեղադրված մեթանի 
դիտարկիչների ցանցից ստացված տվյալները։ Ինտերակտիվ առցանց գործիքը ցուցադրում է մի քարտեզ, որտեղ նշված են պարսպի 
երկայնքով տեղադրված դիտարկիչների գտնվելու վայրը։ Սեղմելով այդ նշաններից յուրաքանչյուրի վրա՝ օգտագործողները կարող են 
տեսնել տվյալների աղյուսակ, որը ցույց է տալիս մեթանի մակարդակների յուրաքանչյուր հինգ րոպեն մեկ կատարվող գրանցումները՝ 
վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Մեթանի մակարդակները չափվում են մասեր՝ մեկ միլիոնին (ppm)։ Առցանց գործիքը ցույց է տալիս 
նաև եղանակային տվյալները՝ տարածքում գործող երեք տարբեր եղանակային կայաններից։ Ներկայիս եղանակային պայմանները 

հասկանալը, օրինակ՝ քամու արագությունը և խոնավությունը, մեզ օգնում է ավելի լավ հասկանալ մեթանի տվյալների իմաստը։. 

Այցելեք socalgas.com/alisoupdates և սեղմեք “Current Infrared Methane Monitoring” («Ներկա ինֆրակարմիր մեթանի դիտարկում»), որը 

գտնվում է նոր ինտերակտիվ առցանց գործիքի էջի վերին աջ կողմում։

ALISO CANYON -Ի ՊԱՐՍՊԻ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ 

Ինչու՞ է համակարգը մշտապես ցույց տալիս 2 ppm։
• Կալիֆորնիայի Օդի ռեսուրսների խորհուրդը պարզել է, որ 1.9 

– 2 մասնիկ մեկ միլիոնի հաշվով (ppm) Porter Ranch տարածքի 
համար նորմալ ֆոնային մակարդակ է։ Հետևաբար, մենք 
ակնկալում ենք, որ հիմնականում մենք կգրանցենք նորմալ 
մակարդակներ։

• Իրականում, 2 ppm ուղիղ գիծը նշանակում է, որ 
դիտարկիչները չեն հայտնաբերել ֆոնային մակարդակներից 
բարձր մեթանի մակարդակներ։ 

• Դուք կարող եք համեմատել մեր տվյալները Հարավային 
ափի օդի որակի կառավարման շրջանի (South Coast Air 
Quality Management District AQMD) տվյալների հետ՝

     arb.ca.gov/research/aliso_canyon/community_methane_
monitoring.htm կայքում։ Խնդրում ենք նկատի առնել, որ 
AQMD-ի դիտարկիչը օգտագործում է այլ տեխնոլոգիաներ, 

այն

Ի՞նչ է նշանակում, երբ դրանք ցույց են տալիս 0ppm։
• Եթե դիտարկիչը չի գործում սպասարկման կամ եղանակի 

պատճառով, ինտերակտիվ քարտեզի վրա այն կերևա 
որպես “O” և ցույց տված արդյունքը կլինի զերո մասնիկ մեկ 
միլիոնի հաշվով (ppm)։

• Արդյունքների վրա կարող են ազդել եղանակային 
պայմանները, ինչպիսիք են՝ անձրևը, մառախուղը և փոշին, 
որոնք կարող են խափանել ինֆրակարմիր ճառագայթը և 

դիտարկի

Ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկում SoCalGas-ը, եթե ցուցմունքները 

բարձրանան։
• Եթե պարսպի երկայնքով տեղադրված մեր համակարգը 

հայտնաբերի, որ 20 և ավելի րոպեների ընթացքում միջին 
մակարդակները կազմում են 7 մասնիկ և ավելին մեկ միլիոնի 
հաշվով, մենք կուղարկենք տեխնիկական աշխատողների 
թիմին դեպքի վայր՝ ուսումնասիրություններ իրականացնելու 
համար։ Տեխնիկական աշխատողները օգտագործում են ձեռքի 
գերզգայուն տեխնոլոգիա, որը կարող է հայտնաբերել մեթանի 
մակարդակներ, որոնք մարդու զգայարանները չեն կարող 
զգալ։

• Մենք ուսումնասիրում ենք, քանզի մեթանի արդյունքների 
վրա կարող են ազդել եղանակային պայմանները, ինչպիսիք 
են՝ անձրևը, մառախուղը և փոշին, որոնք կարող են 
խափանել ինֆրակարմիր ճառագայթը։ Մեկ դիտարկիչի վրա 
տվյալների մեծացումը դեռ չի նշանակում այդ պահին մեթանի 
մակարդակների մեծացում։ 

• Եթե մենք հայտնաբերենք որևէ տիպի արտահոսք կամ 
արտանետում, մենք կսկսենք արտահոսքին արձագանքելու 
մեր սովորական գործընթացը և, համապատասխանաբար, 
կտեղեկացնենք գործակալություններին և հանրությանը։

Հավելյալ հարցերի համար խնդրում ենք այցելել  socalgas.com/alisoupdates

դիտարկիչը չաշխատող ցույց տալ։

այնպես որ, տվյալները կարող են տարբերվել։

Այցելեք socalgas.com/alisoupdates և սեղմեք “Current Infrared Methane Monitoring” («Ներկա ինֆրակարմիր մեթանի դիտարկում»), որը 
գտնվում է նոր ինտերակտիվ առցանց գործիքի էջի վերին աջ կողմում։

հասկանալը, օրինակ՝ քամու արագությունը և խոնավությունը, մեզ օգնում է ավելի լավ հասկանալ մեթանի տվյալների իմաստը։. 

ALISO CANYON -Ի ՊԱՐՍՊԻ ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ ԱՌՑԱՆՑ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

http://socalgas.com/alisoupdates
http://arb.ca.gov/research/aliso_canyon/community_methane_monitoring.com
http://arb.ca.gov/research/aliso_canyon/community_methane_monitoring.com
https://www.socalgas.com/1443740655046/N17G0027A_Fence-line-FAQ-PDF_v2.pdf
http://socalgas.com/alisoupdates

