Kaligtasan ng Natural
Gas, Mga Tip at Serbisyo
sa Pagtitipid ng Enerhiya

PANIMULA
Sa loob ng mahigit 149 na taon, Ang SoCalGas® ay
mapagkakatiwalaan sa paghahatid ng malinis, ligtas
at maaasahang natural gas sa aming mga customer.
Ihinahatid namin nang ligtas ang natural gas sa
pamamagitan ng mga underground pipeline sa aming mga
customer na nasa tirahan para sa pagluluto at pagpapainit
at sa mga pangkomersyo at pang-industriyang customer
para sa pagma-manufacture ng mga produkto at
pagkakaroon ng kuryente. Idinisenyo ang gabay na ito
upang masagot ang iyong mga tanong tungkol sa mga tip
at serbisyo sa natural gas.
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KALIGTASAN
Pang-emergency na Impormasyon
Para sa anumang pinaghihinalaang emergency na
nauugnay sa natural gas, o mga tanong tungkol sa amoy
ng natural gas o sa carbon monoxide, pakitawagan kaagad
kami sa 1-800-427-2200.
BAGO MANGYARI ANG ISANG EMERGENCY
• Alamin kung nasaan ang metro ng inyong natural gas
at maglagay ng 12 pulgada o mas malaki pang birador
sa inyong mga pang-emergency na supply o malapit sa
shut-off valve ng metro ng inyong natural gas. Huwag
ilagay ang birador sa metro o sa tubo.
• Kailangang magpakabit ng shut-off valve sa bawat
appliance ng natural gas sa pagitan ng dingding
at ng kabitan ng appliance. Kung may pagsingaw
sa isang partikular na appliance, ang valve ang
siyang magagamit ninyo upang patayin ang natural
gas sa appliance sa halip na patayin ang buong
serbisyo ng natural gas sa metro. Ang ilang valve ay
nangangailangan ng birador upang mapihit ito.
• Upang matulungang pigilan ang iyong water heater
sa paggalaw o pag-uga kapag nagkaroon ng lindol,
itali ito nang mahigpit sa mga dingding sa dalawang
lugar — sa itaas at ibabang bahagi ng isang-katlo
ng tangke — gamit ang matitibay na bolt at metal
strapping. Tiyaking ilagay ang ibabang pantali
nang hindi bababa sa apat na pulgada sa itaas ng
mga thermostat control. Inirerekomenda naming
magpakabnit sa isang kwalipikadong propesyunal.
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• Tumawag sa SoCalGas o sa isang kuwalipikadong
propseyunal upang mapalitan ang anumang bahagyang
matigas nang mga pangkabit ng mga appliance ng natural
gas na gawa sa aluminum o tinga na may inaprupabahang
flexible na pangkabit ng natural gas.
• Siyasatin ang mga safety device, gaya ng mga smoke at
carbon monoxide detector, upang matiyak gumagana nang
maayos ang mga ito.
• Tiyakin na ang mga flexible na pangkabit ng natural gas ay
wala sa lugar na may panganib ng pagkasira o dumadaan
sa mga sahig, dingding o kisame.
PAGKATAPOS NG ISANG EMERGENCY
• HUWAG patayin ang natural gas sa inyong metro maliban
kung naaamoy ninyo ang natural gas, naririnig ang tunog
ng sumisingaw na natural gas o nakakakita ng iba pang
palatandaan ng pagsingaw at kung ligtas LANG gawin ito.
Huwag ninyo itong subukang buksan muli. Tumawag sa
SoCalGas upang muling buksan ang natural gas, sindihan
ang mga pilot at bigyang serbisyo ang mga appliance para
sa maayos na pagpapatakbo.
• Siyasatin ang inyong water heater at mga furnace vent.
Kung mahiwalay ang venting system kapag lumilindol
o sa iba pang pagkakataon, maaari itong magsingaw
ng mapapanganib na usok sa inyong tahanan. Huwag
paandarin ang inyong appliance maliban kung may maayos
itong daluyan ng singaw. Maaaring kabilang sa mga
palatandaan ng appliance na hindi maayos ang daluyan ng
singaw ang pagkakaroon ng moist sa loob ng mga bintana
o hindi pangkaraniwang amoy kapag pinaaandar ang
appliance.
• HUWAG manigarilyo, magsindi ng apoy o gumamit ng
anumang di-kuryenteng appliance, mag-switch ng ilaw o ng
iba pang mga kagamitang maaaring sumiklab hanggang sa
matiyak ninyong walang mga sumisingaw na natural gas.
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PAGTAGAS NG NATURAL GAS
Magagamit mo ang iyong paningin, pandinig o pang-amoy
upang malaman kung may pagtagas ng natural gas.
Tingnan
• Ang may sirang koneksyon sa isang appliance
ng natural gas.
• Ang dumi tubig o debris na umiihip sa hangin.
• Ang patay o namamatay na halaman (sa
mamasa-masang lugar) sa itaas o malapit sa
lugar ng pipepine.
• Ang sunog o pagsiklab na malapit sa pipeline.
• Ang nakalitaw na pipeline pagkatapos ng lindol,
sunog, baha o iba pang sakuna.
Pakinggan
• Ang hindi pangkaraniwang tunog, gaya ng
pagsitsit, pagpito o pag-ugong na malapit sa
isang linya ng natural gas o appliance.
Amuyin
• Ang tukoy na amoy* ng natural gas.
* Maaaring hindi maamoy ng ilang tao ang natural gas dahil
mas mahina ang kanilang pang-amoy, mayroon silang odor
fatigue (normal, pansamantalang pagkawala ng kakayahang
makakilala ng amoy pagkatapos ng matagal na pagkalantad
sa pag-amoy nito) o dahil datatabunan o natatakpan ito ng
ibang amoy, gaya ng amoy ng niluluto, basa, amag o kemikal
na amoy. Bilang karagdagan dito, ang ilang partikular na
kundisyon sa tubo o lupa ay maaaring magdulot ng pagkupas
ng amoy — ang pagkawala ng amoy kaya hindi ito natutukoy
ng pang-amoy.
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PINSALA SA TUBO O METRO NG NATURAL GAS
Ang pagtagas ng natural gas mula sa anumang
napinsalang tubo, pangkabit o metro ay nagdudulot ng
sunog, pagsabog, pinsala sa ari-arian at malalang pinsala
sa katawan.
Sundin ang mga alituntuning ito kung makakaranas ka ng
tumatagas na tubo, pangkabit, metro, makakaamoy ng
natural gas o may hinala ng pagtagas ng natural gas:
•M
 AGMADALING LUMIKAS sa lugar, at mula sa ligtas
na lokasyon, tawagan ang SoCalGas sa 1-800-427-2200
24 na oras kada araw, pitong araw sa isang linggo.
•T
 UMAWAG SA 911 pagkalikas mismo sa lugar kung
magiging banta sa buhay ang pagtagas ng natural gas
o magdudulot ito ng pinsala sa katawan o sa ari-arian.
•H
 UWAG manigarilyo o magsindi ng posporo, kandila o
iba pang lumiliyab.
•H
 UWAG magbukas-patay ng mga de-kuryenteng
appliance o ng ilaw; o gumamit ng anumang kagamitan,
kabilang ang telepono, na maaaring magsiklab.
•H
 UWAG tangkaing kontrolin ang pagtagas o ayusin
ang napinsalang tubo o metro. Ang pagtagas
ng natural gas mula sa isang plastic na tubo ay
nakakagawa ng static electricity na maaaring
magpaliyab sa natural gas. Maingat na iwan, at huwag
gamitin o patay-sindihan, ang anumang naka-motorize
o de-kuryenteng kagamitan o sasakyan.
EMERGENCY SHUT OFF NG NATURAL GAS
Ang tubo na nakakabit mula sa ilalim ng lupa hanggang
sa metro ay may shut-off valve, na nakakabit sa tubo at
karaniwang makikita sa halos anim hanggang walong
pulgada sa ibabaw ng lupa.
Gumamit ng 12 pulgada o higit pang birador upang ikutin
ang valve ng isang-kapat na ikot sa anumang direksyon
hanggang ang valve ay maging pahalang sa tubo.
Kung patayin ninyo ang inyong natural gas sa metro, iwan
itong nakasara. Huwag ninyo itong subukang buksan muli.
Tumawag sa SoCalGas upang muling buksan ang natural
gas, at sindihan ang mga pilot at serbisyuhan ang inyong
mga appliance.
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PAGPAPANATILI SA MGA LINYA NG INYONG
NATURAL GAS
Ang SoCalGas ay responsable sa pagpapanatili ng mga
linya ng natural gas na naghahatid ng natural gas sa inyong
metro. Gayunpaman, kung kayo ay may-ari, manager ng
pag-aaari, umuupa at/o nakatira, kayo ay responsable sa
pagpapanatili ng lahat ng linya ng natural gas sa inyong
gawi ng metro. Kabilang sa mga linya ng natural gas na
pagmamay-ari ng mga customer ang:
• Nagmumula sa inyong metro ng natural gas hanggang
sa mga appliance sa inyong ari-arian.
• Nagmumula sa metro ng natural gas sa tabi ng
bangketa hanggang sa tahanan (kung ang metro ay
wala sa tabi ng bahay).
• Nagmumula sa inyong metro sa ilalim ng lupa hanggang
sa isang gusali, heater ng pool/spa, barbecue o iba pang
mga appliance ng natural gas.
Kapag hindi pinanatili ang mga pipeline ng natural gas,
maaaring magresulta sa mga potensyal na panganib
na sanhi ng corrosion at pagsingaw. Upang maayos na
mapanatili ang inyong mga linya ng natural gas, kailangan
ninyo itong siyasatin paminsan-minsan upang matukoy ang
mga mapanganib na kundisyon, kabilang ang corrosion
(kung gawa sa yero o iba pang bakal ang tubo) at mga
pagsingaw, at ipaayos ang anumang mapanganib na
kundisyon sa lalong madaling panahon. Matutulungan ka
ng isang kuwalipikadong propersyunal, gaya ng tubero
o heating contractor, sa paghahanap, pagsisiyasat at
pagkumpuni ng mga nakabaon ninyong linya ng natural gas.
TANDAAN: Kung kayo ay nagmamay-ari ng isang mastermetered line system, aatasan kayo ng U.S. Department
of Transportation ay abisuhan ang inyong mga umuupa
tungkol sa impormasyong tinatalakay dito.
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TUNGKOL SA METRO NG NATURAL GAS
Na-upgrade ng SoCalGas ang mga metro ng natural gas
nito gamit ang mga Advanced Meter communication
device. Binabasa at ipinapadala ng mga kagamitang ito ang
impormasyon ng inyong paggamit pabalik sa SoCalGas para
sa mga layunin ng pagsingil. Mas mapapamahalaan ninyo
ang inyong paggamit ng enerhiya gamit impormasyon ng
paggamit bawat oras at bawat araw at ang mga analysis
tool online sa pamamagitan ng Aking Account. Mag-log in
at mag-click sa tab na “Mga Paraan upang Makatipid” para
sa mga bagong interactive tool. Magsagot ng ilang tanong
upang makakuha ng pagsusuri sa nagagamit na enerhiya sa
tahanan kasama ang:
- Mga custom na rekomendasyon
- Paghahambing sa mga kapitbahay
- Pinili mong plano sa pagtitipid ng enerhiya na angkop sa
iyong pamumuhay
Para sa higit pang impormasyon, pakibista ang
socalgas.com/advancedmeter.
Para sa mga walang Advanced Meter, manu-manong
binabasa ang mga metro isang beses kada buwan sa o bago
ang takdang araw ng pagbasa na makikita sa inyong singil.
Kung hindi makita ang inyong metro sa anumang dahilan,
makakatanggap kayo ng tinantyang singil ng natural gas.
Ipinagbabawal sa mga nagbabasa ng metro ang pumasok
sa mga bakurang may mapanganib o matapang na aso,
at hing pinapayagan ang aming mga mga empleyadong
nagbibigay-serbisyo na pumasok sa mga bakuran kung
mayroon mang aso. Kaya para sa kaligatasan, panatilihing
nasa loob ng bahay, garahe o iba pang maayos na kulungan
ang inyong aso sa mga araw ng pagbabasa ng metro at
mga araw ng pagseserbisyo. Hindi magbibigay ng ligtas
na kapaligiran sa aming mga empleyado kung nakatali o
nakakadena lang ang aso.
PAANO BASAHIN ANG IYONG METRO
Itinatala ng inyong metro ang
paggamit ninyo ng enerhiya
sa sukat ng cubic feet ng
natural gas. Kasingdali lang
ng pagtingin sa oras ang
pagbabasa ng inyong metro.
Magbasa mula sa kaliwa pauntang kanan, tanging ang
malalaking dial na may markang 1,000 per revolution
at mas mataas pa (ang maliliit na dial ay para lang sa
pagsubok). Kapag ang nasa pagitan ng dalawang bilang ang
kamay, itala ang mas mababang bilang. Ang halimbawa ng
pagbasa sa itaas ay nagpapakita ng 6084. Upang malaman
ang dami ng gas na inyong nagamit, tingnan ang pagbasa
sa simula ng panahon ng pagisngil at sa pagtatapos
(nakasulat ang dalawang pagbasang ito sa inyong singil).
Ang kaibahan ng dalawang bilang ang dami ng natural gas
na inyong kinonsumo sa daan-daang cubic feet.
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TUMAWAG SA 811 BAGO KA MAGHUKAY
- LIBRE ITO!
Libre ang serbisyo ng 811 at maaari itong makatulong na
maiwasan ang pagkapinsala, mamahaling pagkasira ng
pag-aari at pagkawala ng serbisyo ng utility.
Maaaring matagpuan kahit saan ang mga pipeline—kabilang
ang mga ilalim ng kalsada, bangketa at pribadong ari-arian,
minsan, ilang pulgada lang sa ilalim ng ng lupa. Kung plano
mong maglagay ng bakod, magtanim ng puno o maghukay
para sa anumang dahilan, protektahan ang mga pipeline sa
pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang pangkaligtasang ito:
1.	
MARKAHAN ang iminumungkahing lugar ng
huhukayan gamit ang puting pintura o maglagay ng
iba pang naaangkop na marka.
2. TAWAGAN ang Underground Service Alert sa 811 mula
6 a.m. hanggang 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes
(maliban sa mga holiday) o magsumite ng kahilingan sa
lokasyon sa california811.org dalawang araw ng trabaho
bago maghukay. Makikipagtulungan ang Underground
Service Alert sa SoCalGas at iba pang mga may-ari ng
utility sa lugar upang markahan ang mga lokasyon ng
mga nakabaong linyang pag-aari ng utility.
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	Tandaan na gumagamit lang kami ng dilaw na pintura,
watawat o stake upang markahan ang lokasyon ng
aming mga tubo ng natural gas. Gumagamit ng ibang
mga kulay ang ibang may-ari ng utility upang markahan
ang kanilang mga linya ng telepono, komunikasyon,
tubig o iba pang linya sa ilalim ng lupa.
3. MAGHINTAY hanggang mamarkahan na namin ang
mga mga natural gas pipeline at matukoy ang pipe
material at diameter—o sabihan kang maayos na ang
lugar, bago ka maghukay.
4.	GUMAMIT LANG NG MGA HAND TOOL na hindi
lalampas sa 24 na pulgada ng bawat minarkahang linya
ng utility upang malaman ang mga eksaktong lokasyon
ng lahat ng linya bago gumamit ng anumag power
excavation equipment sa lugar.
5.	MAG-ULAT ng anumang pinsala sa tubo sa
pamamagitan ng pagtawag kaagad sa SoCalGas sa
1-800-427-2200. Kailangang mag-ulat gaano man kaliit
ang pinsala. Kahit na ang maliit na butas, gasgas o yupi
sa linya ng tubo, sa balat nito o sa anumang pirasong
nakabit sa o katabi nito, tulad ng alambre, ay maaaring
makadulot ng mapanganib na pagkawasak o pagsingaw
sa hinaharap.
Kahit na kumuha ka ng contractor, tiyaking tatawag ang
contractor sa 811 upang mamarkahan ang mga linya.

Hindi minamarkahan ng SoCalGas ang mga linya ng
natural gas na pag-aari ng customer, na karaniwang
tumatakbo mula sa mtero ng natural gas hanggang sa
kagamitan at appliance ng natural gas ng customer.
Upang makita ang mga linyang pag-aari ng customer at
mamarkahan bago ang isang proyekto, pinapayuhan ng
SoCalGas ang mga customer na makipag-uganayan sa
isang kwalipikadong pipe-locating professional.
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MGA MARKANG NAGPAPAHIWATIG NG MALALAKING
PIPELINE
Ang mga tanda ay sadyang nagsasaad lang kung saang
humigit-kumulang ang mga nakabaon na linya ng tubo.
Hindi sinasabi ng mga tanda ang lalim o bilang ng linya ng
tubo sa isang lugar. Upang tingnan ang mapa at makilala
ang mga tantyadong lokasyon ng mga pangunahing linya
ng tubo sa inyong lugar, bisitahin ang Gas Transmission
at High Pressure Distribution Pipeline Interactive Map sa
socalgas.com (hanapin ang “MGA MAPA”) o sa website ng
National Pipeline Mapping System sa npms.phmsa.dot.gov.
Ang mga mapang ito ang pangmalawakang lokasyon ng
mga linya ng tubo at hindi gagamitin bilang pamalit sa
pagtawag sa 811 dalawang araw ng trabaho bago maghukay.

LIGTAS NA PAG-ACCESS PARA SA MGA PAGSISIYASAT
AT PAGPAPANATILI NG METRO
Para sa iyong kaligtasan, dapat madaling ma-access ng
SoCalGas ang lahat ng piping facility ng natural gas nito,
kaboilang ang metro ng natural gas, para sa mga minsanang
pagsisiyasat at pagpapanatili. Pag-aari at pinapanatili ng
SoCalGas ang metro, regulator at piping upstream ng metro
ng natural gas. Alinsunod sa Tariff Rule 25 na ipinatupad ng
California Public Utilities Commission (CPUC), may karapatan
ang SoCalGas na magkaroon ng access sa mga pasilidad nito
na matatagpuan sa iyong ari-arian. Kailangang magkaroon
ng ligtas na daan ang aming mga empleyadong nagbibigayserbisyo patungo sa metro na malayo sa mga halamanan,
struktura, kalat o anumang nakatitisod na bagay. Tiyaking
siyasatin ang daan patungo sa inyong metro upang matiyak
na wala ang mga mapanganib na kundisyong ito. Kung pipiliin
mong naka-lock ang iyong gate, maaaring mag-iwan ng
paunawa ang SoCalGas na may mga tagubilin sa pakikipagugnayan, nang sa gayon ay maaari naming maiskedyul ang
mga pagsisiyasat at pagpapanatili ng aming mga pasilidad ng
natural gas. Sa panahon ng emergency, maaaring kailanganin
ng fire department o ng SoCalGas na patayin ang metro para
sa kaligtasan. Pakitiyak na palagi itong ligtas na daanan.
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INUUNA NG SOCALGAS ANG KALIGTASAN
Kauglian naming gumagawa ng mga gawaing
pangkaligtasan, kasama na ang pagpapatrol, pagsusubok,
pangungumpuni at pagpapalit ng mga pipeline. Mayroon din
kaming isinasagawang tekninal na pagsasanay at pagsusulit
para sa mga empleyado. Masusuri ang aming mga plano
sa Pamamahala ng Integridad at mailarawan ang patuloy
naming mga aktibidad para sa kaligtasan at pagpapanatili.
Pinapanatili namina ng mga ignayan sa mga opisyal ng
emergency response upang mapaghandaan at matugunan
ang anuimang pipeline emergency. Upang maisagawa ang
pagpapanatili, pagsisiyasat at pagtugon sa mga pipeline
emergency, dapat mapupuntahan kaagad ng SoCalGas ang
pipeline nito. Hinihikayat ng SoCalGas ang mga nagmamayari na huwag maglagay ng mga harang gaya ng mga puno,
halamanan, gusali, bakod, istruktura o anupamang balakid
sa aming pipeline.
PANGIGIALAM SA METRO
Ang pakikialam sa metro ng natural gas o sa tubo ay
maaaring maging sanhi ng sunog o pagsabog. Ginawang
krimen ng California Penal Code ang sadyang pag-alis,
pagsiwa o pagharang sa anumang valve, metro, tubo o iba
pang kagamitang nakakabit sa anumang main o pipeline ng
natural gas.
Ang pagkabit at/o koneksiyon ng anumang tubo, aparato
o appliance sa anumang bahagi ng metro ng natural gas o
kaugnay na tubo hanggang sa at kasama ang meter service
tee ay pinagbabawal, aalisin at maaaring magresulta sa
karagdagang singil.
Huwag gamitin ang metro ng natural gas, natural gas riser,
piping ng natural gas o mga kaugnay na kagamitan para
sa electric bonding o grounding dahil hindi ito ligtas at
mahigpit na pinagbabawal. Mag-ingat kapag gagalawin ang
mga metro ng natural gas, riser, valve at kakabit na bahagi.
Ang mga pambahay na appliance na may depekto at mga
pambahay na kable ng enerhiya ay maaaring makapaghatid
ng kuryente sa mga pasilidad ng natural gas na maaaring
makadulot ng electric shock.
Sa ilalim ng mga regulasyon ng CPUC, General Order 112E, ang SoCalGas lang ang awtorisadong magpatakbo ng
shut-off valve ng serbisyo ng natural gas, maliban kung
nagkaroon ng emergency kung saan kinakailangang patayin
ang natural gas.
Kinakailangang sagutin ng lahat ng customer ang halaga
ng mga ninakaw na natural gas. Kung may alam kang
sinumang nakikialam ng mga metro ng gas o ng mga tubo,
kailangan ninyong isumbong ito sa SoCalGas. Pananatilihing
kumpidensyal ang inyong tawag.
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KALIGTASAN NG APPLIANCE
Palaging responsibilidad ng customer ang pagpapanatili
ng appliance. Ang maayos na pag-aalaga ng mga
appliance ay nakakatulong sa pagpapanatili nitong
maayos at ligtas na paggana.
Ang mga sumusunod ay ilang mahahalagang tip:
• Patingnan taun-taon ang inyong mga appliance sa
isang kuwalipikadong propseyunal o sa SoCalGas.
• Huwag magtago ng mga basahan, lampaso, papel o
ng iba pang madaling masunog na bagay malapit sa
anumang appliance ng natural gas.
• Huwag maglagay ng kahit ano malapit sa appliance na
maaaring makahadlang sa normal na daloy ng hangin.
• Huwag magtago o gumamit ng produktong madaling
sumiklab sa parehong silid ng o malapit sa anumang
appliance ng natural gas o nagbibigay-init. Kabilang sa
mga produktong madaling sumiklab ang gasolina, mga
spray paint, mga solvent, insecticide, mga pandikit,
mga fogger, barnis, mga produktong panlinis at iba
pang mga lalagyang may presyon.
• Huwag gamitin ang inyong barbecue, kalan o oven
upang painitin ang inyong tahanan dahil ang mga
appliance na ito ay hindi idinesenyo para sa layuning ito.
• Dapat ilagay ang mga appliance ng natural gas sa
mga garahe ng tirahan nang sa gayon ay makikita ang
mga burner at burner-ignition device sa hindi bababa
sa 18 pulgada (450 mm) mula sa sahig maliban kung
nakalista bilang “flammable vapor ignition resistant.”
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MGA APPLIANCE SAFETY RECALL
Ang U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)
ang naglalabas ng anunsyo tungkol sa mga programa ng
safety recall para sa mga partikular na appliance ng gas
at mga kagamitan. Makikita ang impormasyon tungkol
sa mga recall ng produkto na maaaring makaapekto sa
inyong mga appliance sa website ng CPSC (cpsc.gov) o sa
pamamagitan ng pagtawag sa CPSC sa 1-800-638-2772.
TDD/TTY 1-800-638-8270. TDD/TTY 1-800-638-8270.
MGA TIP PANGKALIGTASAN PARA SA NATURAL
GAS NA KALAN
• Panatiliing malinis at walang grasa ang ibabaw ng kalan,
oven at broiler. Nakasisiklab ang grasa at maaaring
mag-resulta sa sunog ang pagkaipon nito.
• Huwag gamitin ang ibabaw ng kalan o oven sa
pagpapainit ng tahanan.
• Huwag maglagay ng aluminum foil sa oven o ibabaw
ng kalan upang maiwasang maharangan ang mga
exhaust vent, na maaaring magresulta sa pagkalason
sa carbon monoxide.

MGA TIP PANGKALIGTASAN PARA SA NATURAL
GAS FURNACE
FLOOR FURNACE
• Iwasan ang pag-ipon ng dumi sa pamamagitan ng regular
na pag-vacuum ng floor furnace at sa paligid nito.
• Ilayo ang mga bata sa grill, dahil nagiging sobrang
init nito.
WALL FURNACE
• Linisin ang loob ng burner compartment ng mga built-in
na vented wall furnace isang beses kada buwan panahon
ng pagpapainit upang maiwasan ang pagkaipon ng dumi.

BABALA: Hindi ligtas ang mga hindi vented na
natural gas heater at hindi pinapayagan ang
mga itong gamitin sa California.
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MGA TIP PANGKALIGTASAN PARA SA NATURAL GAS
WATER HEATER
• Ang mga water heater na nakakabit sa garahe ay
kailangang may pinapatungan upang ang pilot o iba pang
pagmumulan ng pagsindi ay 18 pulgada o higit pa ang taas
mula sa sahig o ikinabit ng ayon sa lokal na building code
at ng mga gabay ng pagkabit mula sa manufacturer.
• Maaaring maging sanhi ang mga lindol ng pagtaob o
paggalaw ng mga water heater na hindi nakataling mabuti.
Upang maiwasan ito, itali ito nang mahigpit sa mga
dingding sa dalawang lugar — sa itaas at ibabang bahagi
ng isang-katlo ng tangke — gamit ang matitibay na bolt
at metal strapping. Tiyaking ilagay ang ibabang pantali
nang hindi bababa sa apat na pulgada sa itaas ng mga
thermostat control. Kadalasang makakukuha ng mga kit
sa inyong lokal na tindahan ng hardware at
inirerekomenda naming ipakabit ninyo ito sa isang
lisensiyado at kuwalipikadong propesyonal.
• Kapag binaba ang inyong temperatura, maaari itong
makatulong sa pag-iwas ng mga aksidente ng pagkapaso
at makakapagpababa ito ng inyong gastusin sa enerhiya.
Ang mga temperatura ng tubig na higit sa 125° F ay
maaaring maging sanhi ng matinding pagkapaso o maging
pagkamatay. Ang mga pamamahay na may mga maliliit
ng bata, mga may kapansanan o ng mga matatanda ay
maaaring mangailangan ng 120° F o mas mababang
thermostat setting upang makaiwas sa “MAINIT” na
tubig. Mangyaring sumangguni sa rekomendasyon ng
manufacturer ng inyong water heater para sa ligtas na
mga setting ng temperatura ng water heater.
MGA TIP PANGKALIGTASAN PARA SA NATURAL
GAS DRYER
• Palaging ilabas ang hangin mula sa mga natural gas dryer.
• Huwag magpasinagw sa attic, chimney, dingding, kisame o
concealed space ng gusali.
• Gumamit lang ng inaprubahang bakal na vent ducting
material. Hindi inaaprubahan ang plastic o vinyl na
materyal para sa mga dryer na natural gas.
• Regular na siyasatin ang exhaust duct upang matiyak
na hindi ito nayuyupi, nababaluktot o nagkaroon ng
anumang harang.
• Panatiliing malinis ang paligid ng opening ng singawan.
MGA TIP PANGKALIGTASAN PARA SA NATURAL
GAS FIREPLACE LOG
• Upang makatulong sa pag-iwas sa malubhang aksidente,
dapat panatilihing bukas ang damper nang permanente.
Gamitin ang damper lock na kasama sa natural gas log
assembly kit.
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MGA TIP PANGKALIGTASAN PARA SA ATTIC
INSULATION
• Ilayo ang insulation sa lahat ngpinagmumulan ng init,
furnace, water heater, recessed light fixture, fan motor,
doorbell transformer, chimney, flue at vent.
• Magkabit ng barikadang gawa sa mga bagay na hindi
madaling masunog sa palibot ng mga pinagmumulan
ng init na binanggit sa itaas.
• Ilayo ang insulation sa lahat ng walang pabalat na kable
o “knob and tube” wiring.
• Panatiliing ligtas sa insulation ang mga daanan ng
hanging patungo sa forced air furnace.
• Iwanang nakabukas ang vent ng attic at eave.
• Palaging siyasatin ang attic kung may paggalaw ng
insulation.
• Tumawag sa isang insulation contractor na lisensyado
ng estado kung mayroon kayong anumang tanong
tungkol sa maayos na pagkakabit ng insulation.
CARBON MONOXIDE
Dapat siyasatin ng SoCalGas o ng kwalipikadong
propesyunal ang iyong mga natural gas appliance
taun-taon. Kapag hindi nagawa ang taunang pagpapanatili,
maaari itong magresulta sa hindi maayos na pagtakbo
ng appliance, at sa ibang pagkakataon, makadudulot ng
nakapipinsalang paglantad sa carbon monoxide.
Ang carbon monoxide ay isang walang kulay, walang amoy
at walang lasang gas na nabubuo kapag ang mga carbonbased fuel, tulad ng kerosene, gasolina, propane, natural
gas, langis, uling o kahoy, ay sinunog na may hindi sapat
na oxygen, na nakabubuo ng incomplete combustion.
Sa mga pambahay na appliance na natural gas, maaari
itong maging sanhi ng maling pagkakakabit, di maayos na
pagpapanatili, maling paggamit ng appliance o pagkasira.
Dahil inaalis ng carbon monoxide ang oxygen sa katawan,
maaaring magdulot ang pagkalantad sa carbon monoxide
ng maraming sakit na nagdudulot ng malalang pinsala at
kamatayan, depende sa antas at tagal ng pagkalantad.
Maging alisto sa:
• Dilaw, malaki at kumakalat na burner flame.
•H
 indi pangkaraniwang masangsang na amoy kapag
gumagana ang appliance, na maaaring magpahiwatog
ng pagkakaroon ng mga aldehyde, isang by-product ng
incomplete combustion.
•H
 indi maipaliwanag na pagduruwal, pagkaantok,
pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagkalito,
pangangapos ng hininga at/o mga sintomas na parang
trangkaso.
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Kung sa tingin mo ay may carbon monoxide:
• Kung ligtas, patayin kaagad ang pinaghihinalaang
appliance.
• Umalis sa lugar at tumawag sa 911.
• Humingin agad ng atensyong medikal kung mayroon
kayong kasambahay na nakararamdam ng mga
simtomas ng posibleng pagkalason ng carbon
monoxide.
• Ipatingin kaagad ang appliance sa SoCalGas o sa isang
kwalipikadong propesyunal.
• Huwag gamitin ang pinaghihinalaang appliance na
gas hangga’t hindi ito nasisiyasat, naseserbisyohan at
natutukoy na ligtas.
MGA CARBON MONOXIDE ALARM
Ang California’s Carbon Monoxide Poisoning Prevention
Act ay nagsasabing kailangan ng lahat ng mga pag-aaring
residensyal na mayroong appliance na nagsusunog ng
fossil fuel, fireplace o ng nakakabit na garahe na may
aprubadong carbon monoxide alarm. Ang mga carbon
monoxide alarm na inaprubahan ng California State
Fire Marshall at may Underwriter’s Laboratories (UL)
Certification lang ang maaaring gamitin. Mabibili ang
mga ito sa inyong mga lokal na hardware at tindahan ng
pagsasaayos ng bahay.
FUMIGATION
Magsasara ang SoCalGas ng serbisyo bago ang fumigation
sa tahanan o negosyo at ibabalik din ito pagkatapos. Ang
SoCalGas lang ang awtorisadong magpatakbo ng shut-off
valve ng serbisyo ng natural gas. Hindi awtorisado ang
mga fumigation contractor. Ihahatid ng SoCalGas ang lahat
ng serbisyong pagsasara ng valve at muling pagbubukas
na walang bayad para sa inyo. Sinisiyasat at inaayos ng
SoCalGas ang lahat ng appliance para sa maayos na
paggana bilang bahagi ng serbisyo ng pag-aayos.
Upang ipaputol ang serbisyo para sa fumigation, dapat
maipasa ang kahilingan dalawa o higit pang araw ng
negosyo bago ang pagputol ng serbisyo. Upang muling
ibalik ang inyong serbisyo, kinakailangang magpasabi
nang maaga nang kahit isang araw lang. Tumawag sa
1-800-427-2200 upang maiskedyul ang serbisyo. Ang
kahilingan ng serbisyo ng muling pagbubukas ay itinatakda
nang hindi bababa sa dalawang araw pagkatapos mailagay
ang tolda at napausukan na ang istruktura. Maaaring
itakda ang muling pagbubukas ng serbisyo sa araw
ng pagtanggal ng tolda kung makapagbigay kayo ng
“Certification for Re-Entry” mula sa inyong fumigation
contractor. Mangyaring mag-iwan ng malinaw na access
sa metro ng natural gas at sa pinto.
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MGA PAGBABAYAD NG BILL

PAGBASA NG INYONG BUWANANG PAGSINGIL
1. Impormasyon ng contact.
2. Malinaw na ipinapakita ng buod ng iyong account
ang nakaraan mong balanse at pagbabayad, kasama
ang mga kasalukuyang singil.
3. Madaling hanaping takdang petsa at halaga ng
siningil.
4. Ipinapakita ng bar graph ang pasilip sa
paghahambing ng paggamit.
5. Simpleng impormasyon ng paggamit ng natural gas.
6. Bagong lokasyon para sa mahahalagang mensahe
at mga paraan upang mapamahalaan ang inyong
pagsingil sa natural gas.
7. Para sa mga Customer na nakatala sa CARE,
makikita ang diskwento bilang nakahiwalay na linya
ng item sa inyong pagsingil.
8. Nag-aalok kami ng paperless billing at pagbabayad
sa pamamagitan ng “Aking Account.“
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AKING ACCOUNT
Available ang Aking Account sa mga customer na
tirahan at negosyo na may online access. Kapag
nakapagrehistro ka na para sa Aking Account,
magagawa mong:
•	Makita at mabayaran ang iyong natural gas bill sa
pamamagitan ng aming secure site
•	Mag-iskedyul ng isang bewses o paulit-ulit na
pagbabayad
•	Mag-iskedyul ng mga karagdagang email bill
•	Humiling ng mga extension sa pagbabayad
•	Mag-iskedyul, tumingin o magkansela ng mga
appointment ng serbsiyo
DIRECT DEBIT
Nagbibigay-daan sa iyo ang Direct Debit upang
awtomatikong ibawas sa inyong checking account
ang inyong buwanang kabayaran, 10 araw pagkatapso
maipadala sa iyo ang buwanang pagsingil. Makakapagsign up ka rin upang matanggap ang iyong bill nang
electronic. Mag-sign up lang para sa paperless billing sa
socalgas.com/myaccount.
MGA KARAGDAGANG OPSYON NG PAGBABAYAD
Para sa karagadagang bayad, nakakapagbayad ka sa
pamamagitan ng electronic eheck, debit/ATM o
VISA/MasterCard credit card sa pamamagitan ng
independent provider na tinatawag na BillMatrix.
Habang hindi naniningil ng ano man para sa serbisyong
ito ang SoCalGas, ang BillMatrix ay naniningil ng
convenience fee na $1.50 sa bawat transaksyon.
Upang magbayad sa pamamagitan ng telepono sa
BillMatrix, tumawag sa 1-800-232-6629.
Mababayaran mo rin ang iyong bill sa pamnamagitan ng
telepono sa programang SoCalGas Pay by Phone. Upang
makatanggap ng aplikasyon sa pagpapatala, bisitahin
ang socalgas.com (hanapin ang “BILL MATRIX”) upang
mag-download ng aplikasyon. Kapag nakapagpatala na
kayo, makakapagbayad na kayo sa pamamagitan ng
pagtawag sa 1-800-427-2700.
LEVEL PAY PLAN
Sinusukat ng planong ito ang taunang pagkonsumo ng
annual natural at mga gastusin sa loob ng 12 buwan.
Magbabayad kayo ng karaniwang halaga bawat buwan
kaysa sa aktuwal na sinisingil. Ang antas ng halagang
binabayaran ay maaaring muling siyasatin at isaayos
bawat anim na buwan kung mayroong malaking
pagtaas o pagbaba ng paggamit o sa halaga ng
natural gas. Mag-sign up para sa Level Pay Plan
sa socalgas.com/levelpayplan.
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THIRD-PARTY NOTIFICATION
Kung nakakalimutan mo o ng kakilala mo ang pagbabayad
sa natural gas bill kada buwan, maaari kayong
matuklungan ng aming Third-Party Notification program.
Ito ay libre at makakatulong sa pag iwas ng pagpatay
ng serbisyo ng natural gas. Gumagana ito sa ganitong
paraan: Pipili ka ng kaibigan, kamag-anak o social agency
na inyong pinagkakatiwalaang makatanggap ng kopya
ng mga paalala ng hindi pagbabayad. Ang third
party ay hindi responsable sa pagbabayad, kundi sa
pagpapaalala sa inyo na mayroong pagsingil na lampas
na sa takdang araw ng bayaran, at makakagawa na kayo
ng mga kinakailangang hakbang upang maiwasan ang
pagpatay ng serbisyo ng natural gas. Para sa higit pang
impormasyon, bisitahin ang socalgas.com/thirdparty o
tumawag sa 1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.
KAILANGAN MO BA NG HIGIT PANG ORAS UPANG
MAGBAYAD?
Ang mga pagsingil ay kailangang bayaran sa panahon
ng pagtanggap at itinuturing na lampas na kung
hindi mabayaran sa loob ng 19 na araw mula sa petsa
ng pagpapadala gaya ng nakalagay sa bill. Dapat
mabayaran ang mga payment check sa SoCalGas. Ang
mga sumusunod ay mga paliwanag ng mga opsyon ng
pagbabayad na kasalukuyang available. Para sa higit
pang impormasyon sa mga opsyon sa pagbabayad ng bill,
bisitahin ang aming website sa socalgas.com/pay-bill.

MGA TOOL MAKAKATULONG SA IYONG
MAGTIPID NG ENERHIYA AT PERA.
MGA PARAAN UPANG MAKATIPID
• Bisitahin ang “Mga Paraan upang Makatipid” sa loob
ng Aking Account sa socalgas.com upang makita
ang paggamit at mga gastusin mo ng natural gas
araw-araw at oras-oras.
• Magtakda ng mga layunin sa pagtitipid at kunin ang
mga tip kung paano maabot ang mga ito.
• Suriin kung paano nakakaapekto ang lagay ng
panahon at iba pang salik sa iyong buwanang
paggamit ng natural gas.
MGA BILL TRACKER ALERT
• Subaybayan ang mga gastusin mo sa natural gas sa
buong billing cycle.
• Gumawa ng mga hakbang upang bawasan ang iyong
paggamit at maiwasan ang mga pagkagulat.
• Makatanggap ng mga alert notification na walang
bayad kada linggo sa pamamagitan ng email at/o
text message.
Upang mag-log in o magrehistro, bisitahin ang
MyAccount.SoCalGas.com.
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MGA PROGRAM TULONG
SA CUSTOMER

MGA DISKWENTO AT TULONG SA
PAGBABAYAD
CALIFORNIA ALTERNATE RATES FOR ENERGY (CARE)
Ang diskuwentong 20 porsiyento ay makukuha ng mga
kuwalipikadong customer batay sa kita sa pamamagitan
ng aming programang California Alternate Rates for
Energy (CARE). Para sa higit pang impormasyon o
aplikasyon, bisitahin ang socalgas.com/care o tumawag
sa 1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.
PROGRAMA TULONG SA PAGTITIPID NG ENERHIYA*
Available ang mga walang bayad na pagpapahusay sa
bahay na makakatipid ng enerhiya gaya ng attic insulation,
door weather-stripping at low-flow showerhead nang
libre sa mga kwalipikadong may-bahay batay sa kita at
nangungupahan sa pamamagitan ng Programa Tulong sa
Pagtitipid ng Enerhiya. Para sa higit pang impormasyon,
bisitahin ang socalgas.com/improvements o tumawag
sa 1-800-331-7593.
*Ang Programa Tulong sa Pagtitipid ng Enerhiya ay pinondohan ng mga customer
ng California utility at pinamamahalaan ng Southern California Gas Company sa
ilalim ng California Public Utilities Commission. Maaaring mabago o maalis ang
programang ito nang walang paunang abiso. Hindi responsable ang Southern
California Gas Company sa anumang produkto at serbisyong napili ng customer.
Hindi obligado ang mga customer na bumili ng anumang karagdagang produkto o
serbisyo mula sa contractor.
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MEDICAL BASELINE
Makatanggap ng higit pang natural gas sa
pinakamababang presyo kung ang full-time na
miyembro ng iyong tahanan ay may kwalipikadong
medikal na kundisyon na nangangailangan ng paggamit
ng karagdagang natural gas para sa space heating.
Upang matuto pa, bisitahin ang socalgas.com/medical
o tumawag sa 1-800-427-2200.
GAS ASSISTANCE FUND (GAF)
Ang one-time bill assistance ay maaaring makuha ng
mga customer na kwalipikado batay sa kinikita sa mga
buwan ng taglamig sa pamamagitan ng Gas Assistance
Fund (GAF). Para sa higit pang impormasyon, bisitahin
ang socalgas.com/gaf o tumawag sa 1-800-427-2200.
LOW-INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE
PROGRAM (LIHEAP)
Tulong sa pagbayad ng singil ng enerhiya para sa mga
customer na kwalipikado bataysa kinikita na maaaring
makuha sa pamamagitan ng programa ng pinopondihan
ng pederal na Low-Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP). Para sa higit pang impormasyon,
makipag-ugnayan sa Department of Community
Services and Development sa csd.ca.gov o tumawag sa
1-866-675-6623; May-kapansanan sa Pandinig,
TDD/TTY 1-916-263-1402 o CA Relay Service 711.
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MGA TIP SA PAGTITIPID NG
ENERHIYA AT MGA REBATE
PAGPAPA-INIT NG TAHANAN
•	Panatilihing naka tune-up ang inyong heating
system upang gumana ito sa pinaka-maayos na
pagtakbo.
•	Linisin o palitan ang mga furnace filter ayon sa mga
rekomendasyon ng manufacturer.
•	Makatipid nang hanggang 30 porsiyento sa gastusin
ng pagpapainit sa pamamagitan ng pagbaba ng
inyong thermostat nang tatlo hanggang limang
degrees, ayon sa inyong kalusugan.
•	Magpakabit ng programmable thermostat
upang makatulong na awtomatikong maisaayos
ang temperatura ng inyong tahanan para sa
ikagiginhawa at pagtitipid ng enerhiya.
•	Maglagay ng caulk at weather-strip sa mga bintana
at pintuan.
•	Patignan ang inyong mga air duct kung mga
pagsingaw. Dapat isaayos ang mga duct gamit ang
mastic-type sealant, at hindi duct tape. Makakatipid
ka nang hanggang 20 porsiyento sa inyong gastusin
sa pagpapainit.
•	Buksan ang mga takip sa bintana sa araw, upang
mapainit ng araw ang inyong tahanan. Isara ang mga
ito sa gabi upang mabawasan ang paglabas ng init.
•	Makatipid nang hanggang 25 porsyento sa mga
gastusin mo sa pagpapainit sa pamamagitan ng
paglalagay o pag-a-upgrade ng insulation sa iyong
attic at mga dingding.E
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MAINIT NA TUBIG
• Ang paglagay ng termostat ng water heater
sa o bahagyang mababa sa nirerekomenda ng
manufacturer na 120 degrees ay makakaiwas sa
pagkapaso at makakatulong sa pagpapababa ng
inyong gastusin sa enerhiya.
• Ayusin ang mga tumutulong gripo. Ang isang tulo
ng mainit na tubig bawat segundo ay nagtatapon ng
500 galon sa bawat taon.
• Maglaba nang puno ang dishwasher
• Balutin ang mga panlabas na hindi nakabalot na tubo
ng mainit na tubig.
• Ipihit sa setting na “Pilot” ang inyong natural gas na
water heater kapag nagbakasyon kayo.
• Magpakabit ng mahinang daloy, na tipid sa tubig
na showerhead upang makabawas sa ginagamit na
tubig at makatipid ng hanggang 10 porsiyento sa
gastusin ng pagpapa-init ng tubig.
• Maligo nang mas mabilis at mas malamig kaysa
magbababad. Ang pagbababad ay gumagamit
nang hanggang dalawa’t kalahating beses na mas
maraming mainit na tubig kaysa sa pagligo nang
limang minuto.
PAGLALABA
• Maglaba nang puno ang washing machine o baguhin
ang antas ng tubig na angkop sa dami ng labada.
Gumamit ng malamig na tubig kapag naglalaba at
gumamit ng cold water formulated detergent.
• Palaging magpatuyo nang puno ang dryer kapag
posible. Huwag magpatuyo nang husto. Magpatuyo
nang dalawa o higit pang labada na magkasunod
upang mapakinabangan ang natitirang init sa dryer.
• Linisin ang lint screen bago umpisahan ang
pagpapatuyo.
• Paminsan-minsan, alisin ang anumang dumi sa
labasan ng hangin ng dryer, sa likod ng dryer at sa
likod ng screen o pansala.
PAGLULUTO
• Huwag nang painitin ang inyong natural gas oven
kung hindi ninyo kailangan, at huwag buksan ang
pintuan ng oven habang niluluto ang pagkain.
• Gumamit ng mga kaldero at kasirola na angkop ang
laki sa kalan at takpan ang mga kaldero habang
nagluluto. Magluto ng maraming pagkain nang
sabay-sabay, at magluto ayon mga gabay sa oras at
temperatura.
• Panatiliing malinis ang oven at ibabaw ng mga kalan.
ENERGY EFFICIENCY KIT
Upang makatipid ng natural gas at tubig, humilin ng
walang bayad na Energy Efficiency Kit. Naglalaman
ang kit na ito ng low flow showerhead at tatlong faucet
aerator. Bisitahin ang socalgas.com (hanapin ang “KIT”).
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MGA REBATE
Ang SoCalGas ay nag-aalok ng mga rebatew para sa mga
maayos na patakbo ng mga appliance sa mga maybahay,
may ari ng ari-arian at mga property manager ng mga
multifamily units at mga business customer. Makukuha
ang mga rebate ng mga kwalipikadong ENERGY STAR®
na furnace, clothes washer, storage water heater,
tankless water heater, attic insulation, wall insulation at
higit pa. Para sa mga detalye at availability, bisitahin ang
socalgas.com (hanapin ang “MGA REBATE”).
ENERGY UPGRADE CALIFORNIA® HOME UPGRADE
Nag-aalok ang Energy Upgrade California® Home
Upgrade ng mga incentive nang hanggang $6,500**
para sa paggawa ng ilang partikular na pagtitipid ng
enerhiya sa iyong tahanan. Sa paggawa ng kombinasyon
ng mga pagpapahusay nang sabay-sabay sa mga system
na nauugnay sa enerhiya, kabilang ang insulation, air
sealing, ducting, space heating at cooling, makakatulong
ang pagtitipid ng enerhiya sa tahanan at pagiging
kumportable. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin
ang socalgas.com/upgrade, o EnergyUpgradeCA.org.
Pakitandaan: Dadalhin ka ng link na ito sa isang thirdparty site, na hindi bahagi ng SoCalGas.
Residential: 1-800-427-4400
Multifamily: 1-800-427-4400
Negosyo: 1-800-427-2000
** Maaari ring maging kwalipikadon ang mga customer para sa mga incentive
na lalamapas sa $6,500 batay sa kanilang nakalkulang katipiran sa enerhiya.
Makipagtulungan sa iyong Participating Contractor o rater upang makalkula ang
iyong incentive sa pag-upgrade.
Nagbibigay ang Energy Upgrade California® Home Upgrade ng tulong at mga
incentive para sa mga proyekto ng pagpapaganda ng tahanan na nakakabawas
sa paggamit ng enerhiya at mas maging kumportable ang tahanan. Ang
pambuong estadong programang ito ay lokal na pinamamahalaan ng mga utility
at regional energy network at inatasan ng mga CPUC utility customer sa ilalim
ng mga auspice ng CPUC.
Iniaalok ang mga incentive sa paraang first-come, first-served at may-bisa
hanggang sa maubos ang pondo o mahinto ang programa. Nalalapat ang mga
tuntunin at kundisyon. Tingnan ang mga panuntunan ng programa para sa mga
detalye. Maaaring mabago o maalis ang programa nang walang paunang abiso.
Reponsibilidad ng customer ang pagpili, pagbili at pag-angkin ng mga produkto
at serbisyo. Walang ibinibigay na warranty ang SoCalGas, hayagan man o hindi,
kabilang ang warranty ng merchantability o fitness para sa anumang partikular
na layunin, paggamit o paglalagay ng mga napiling produkto at serbisyo.
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MGA SERBISYO
MGA SELF-SERVICE NA OPSYON
Humiling ng iba’t ibang serbisyo online, 24/7. Madali at
mabilis lang ito. Humiling na magsimula, itigil o ipalipat
ang serbisyo ng natural gas, humiling ng order ng
serbisyo, gumawa ng kasunduan sa pagbabayad at higit
pa. Bisitahin ang socalgas.com /schedule-service.

MGA APPOINTMENT NG SERBISYONG
PANGRESIDENSYAL
Mapapatunayan ng aming mga bihasang empleyadong
nagseserbsiyo na ligtas at mabisa ang paggana ang
iyong mga appliance. Maari rin nilang maisaayos ang
mga gas burner, pilot at gumawa ng mga limitadong
pagkumpuni.
Iiskedyul ang iyong online na serbisyo sa pamamagitan
ng socalgas.com/schedule-service.
STANDARD APPOINTMENT – WALANG BAYAD
Para sa pagdating sa umaga (7 a.m. hanggang
tanghali), o panggabi (5 p.m.– 8 p.m.).
ESPESYAL NA APPOINTMENT – $25 NA BAYAD
Para sa pagdating sa partikular na oras, iniaalok
ito mula 8 a.m. hanggang 7 p.m., Lunes hanggang
Biyernes, sa loob ng isang oras o kalahating
oras. Daratin ang aming mga empleyadong
nagseserbisyo 30 minuto bago ang takdang oras.
*Maaaring magbago ang halagang babayaran.

PAGKABIT/PAGSASAAYOS NG APPLIANCE
Maaayos ng aming mga technician ang mga kalan,
dryer at barbecue, makakapagsaayos ng mga
furnace at water heater at palitana ng mga uncoated
brass connector ayon sa inirerekomenda ng
Consumer Product Safety Commission. Bisitahin ang
socalgas.com/schedule-service o tumawag sa
1-800-427-2200 upang iiskedyul ang iyong serbisyo.
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PAANO KAMI MATATAWAGAN
24 NA ORAS NA EMERGENCY RESPONSE
Kung nagkaroon kayo ng emergency kaugnay ng
natural gas, tumawag sa aming 24 na apat na linya sa
1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.

CUSTOMER CONTACT CENTER
Kung kailangan ninyo ng tulong, pakibisita ang
socalgas.com o tawagan kami sa isa sa mga
sumusunod na numero:
• 24 na oras na emergency response
1-800-427-2200
• Mga residential customer
1-800-427-2200
• Mga customer sa negosyo
1-800-427-2000
• Mga residential rebate
1-800-427-4400
• Mga multifamily rebate
1-800-427-4400
• Mga Business Rebate
1-800-427-2000

MULTILINGUAL CALL CENTER
Para asistencia en
español, llame al

1-800-342-4545
(SPANISH)

1-800-427-1429
(MANDARIN)

1-800-427-1420
(CANTONESE)

1-800-427-0471
(KOREAN)

1-800-427-0478
(VIETNAMESE)
Para sa ibang wika
TDD/TTY

1-888-427-1345
1-800-252-0259

(para sa may-kapansanan sa pagsasalita at pandinig)

Ipadala ang mga bayad sa:
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

Sulatan kami sa:
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773
© 2017 Southern California Gas Company. Ang mga trademark ay pag-aari ng mga nagmamay-ari ng mga ito.
Nakalaan ang lahat ng karapatan. N16G0078A 0117

