An Toàn Khí Đốt Thiên Nhiên,
Các Chỉ Dẫn & Dịch Vụ Tiết
Kiệm Năng Lượng

GIỚI THIỆU
Trong hơn 149 năm, SoCalGas® cam kết cung cấp khí đốt
thiên nhiên sạch, an toàn và tin cậy cho quý khách hàng của
chúng tôi. Chúng tôi vận chuyển khí đốt thiên nhiên một
cách an toàn qua đường ngầm đến các khách hàng cư dân
để phục vụ nấu ăn và sưởi ấm và đến các khách hàng thương
mại và công nghiệp để sản xuất các sản phẩm và phát điện.
Tài liệu hướng dẫn này được soạn để giải đáp những thắc
mắc mà quý vị có thể gặp về các chỉ dẫn và dịch vụ tiết kiệm
khí đốt thiên nhiên.
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AN TOÀN
Thông Tin Khẩn Cấp
Nếu quý vị có bất kỳ nghi ngờ nào về trường hợp khẩn cấp
liên quan đến khí đốt tự nhiên, hoặc có thắc mắc về mùi khí
đốt hoặc khí carbon monoxide, hãy gọi ngay cho chúng tôi
theo số 1-800-427-2200.
TRƯỚC KHI XẢY RA TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
• Biết rõ nơi đặt đồng hồ đo khí đốt và giữ một cây mỏ
lết cỡ 12” hoặc cỡ lớn hơn cùng với các vật dụng trong
trường hợp khẩn cấp, hoặc để gần van khóa đồng hồ
đo khí đốt của quý vị. Đừng giữ mỏ lết ở trên đồng hồ
đo, hoặc trên đường ống dẫn khí đốt.
• Phải lắp van khóa ở mỗi đồ gia dụng dùng khí đốt
thiên nhiên giữa tường và đầu nối vào đồ gia dụng.
Nếu xảy ra rò rỉ ở một đồ gia dụng nào đó, van khóa
này sẽ cho phép quý vị tắt khí đốt thiên nhiên ở đồ gia
dụng đó mà không phải khóa toàn bộ dịch vụ khí đốt
thiên nhiên tại đồng hồ. Một số van cần có mỏ lết để
vặn.
• Để giúp tránh cho bình nước nóng bị xê dịch hoặc lật
nhào khi có động đất, hãy buộc chặt nó vào những
chiếc đinh tán đóng vào tường ở hai vị trí – một phần
ba chiều cao của bình bên trên và dưới – bằng các con
chốt cứng nặng và đai kim loại. Nhớ đặt dây đai dưới ít
nhất là 4 inches phía trên nhiệt kế. Chúng tôi đề nghị
nên nhờ chuyên gia đủ trình độ tới gắn cho quý vị.
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• Gọi điện cho SoCalGas hoặc một chuyên gia đủ trình độ
để thay thế bất cứ đường ống dẫn khí đốt bằng đồng
hoặc nhôm có độ cứng trung bình bằng một ống nối
mềm dẻo được chấp thuận cho sử dụng.
• Kiểm tra các dụng cụ an toàn, như hộp dò khói và
carbon monoxide, để bảo đảm rằng các dụng cụ này
vẫn hoạt động tốt.
• Kiểm tra để biết chắc các ống nối mềm dẻo không bị hư
hỏng hoặc phải luồn qua nền nhà, tường hoặc trần nhà.
SAU KHI XẢY RA TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
• KHÔNG khóa khí đốt dẫn tới đồng hồ đo, trừ khi quý vị
ngửi thấy mùi khí đốt, nghe thấy tiếng khí đốt thoát ra
hoặc nhìn, thấy các dấu hiệu rò rỉ khác, và CHỈ làm như
thế khi thấy an toàn. Đừng tự bật mở khí đốt trở lại. Hãy
gọi cho công ty SoCalGas tới nhà để mở khí đốt trở lại,
thắp lại đèn mồi, và bảo dưỡng các đồ gia dụng để sử
dụng đúng cách.
• Kiểm Tra bình nước nóng và các ống thông hơi của lò
sưởi. Nếu hệ thống thông hơi bị rơi ra trong trận động
đất hoặc biến cố khác, thì hệ thống này có thể rò rỉ khói
độc hại vào nhà của quý vị. Đừng bật đồ gia dụng trong
nhà nếu chưa được thông hơi đúng cách. Dấu hiệu cho
thấy thông hơi chưa đúng cách có thể bao gồm hơi ẩm
đọng lại bên trong cửa sổ, hoặc khi có mùi bất thường
lúc đang chạy đồ gia dụng.
• KHÔNG hút thuốc, bật mồi lửa, cũng không dùng đồ
điện tử gia dụng, công tắc điện hoặc dụng cụ nào khác
có thể bắn tia lửa, cho đến khi nào quý vị biết chắc là
không hề có rò rỉ khí đốt.
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RÒ RỈ KHÍ ĐỐT THIÊN NHIÊN
Quý vị có thể nhìn, nghe hoặc ngửi để thấy có cảnh báo
về sự rò rỉ khí đốt.
Nhìn
• Ống nối tới đồ gia dụng chạy bằng khí đốt bị
hỏng.
• Bụi, nước hoặc đất đá bắn vào không khí.
• Cây cỏ chết rũ hoặc khô héo (ở nơi lẽ ra ẩm ướt) ở
bên trên hoặc gần khu vực có đường ống.
• Cháy hoặc nổ ở gần một đường ống.
• Đường ống bị lộ ra sau trận động đất, hỏa hoạn,
lụt lội hay thiên tai khác.
Nghe
• Âm thanh bất thường, như tiếng rít, tiếng còi
hoặc tiếng ầm ì gần đường ống hoặc đồ gia
dụng chạy bằng khí đốt.
Ngửi
• Mùi đặc trưng* của khí đốt thiên nhiên.
* Một số người có thể không ngửi được mùi này, vì mũi kém
nhạy, đã lờn với loại mùi này (bình thường, tạm thời thiếu
khả năng phân biệt mùi, khi đã ngửi mùi này sau một thời
gian dài), hoặc bởi vì mùi bị át, hoặc bị lẫn vào những mùi
vị khác xung quanh, chẳng hạn như mùi nấu ăn, mùi ẩm
ướt, mùi mốc hoặc mùi hóa chất. Ngoài ra, một số điều kiện
trong đường ống hoặc đất có thể khiến mùi bị bay đi – mất
mùi do đó không thể ngửi thấy.
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HỎNG ỐNG DẪN KHÍ HOẶC ĐỒNG HỒ
Rò khí từ ống dẫn, đầu nối hoặc đồng hồ hỏng có thể dẫn
đến cháy, nổ, hư hỏng tài sản và thương tích nghiêm trọng.
Hãy làm theo các chỉ dẫn dưới đây nếu quý vị gặp phải rò rỉ
đường ống, đầu nối, đồng hồ, ngửi thấy mùi khí đốt hoặc
nghi ngờ có rò rỉ khí đốt:
• NGAY LẬP TỨC RỜI KHỎI khu vực đó, từ một nơi an
toàn, hãy gọi cho SoCalGas tại số 1-800-427-2200
24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.
• GỌI 911 ngay sau khi rời hỏi khu vực này nếu hư hỏng
khi rò rỉ khí đốt có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng
hoặc gây tổn hại về người hoặc tài sản.
• KHÔNG hút thuốc hoặc bật diêm quẹt, thắp nến hoặc
thắp lửa.
• KHÔNG bật hoặc tắt đồ điện tử, công tắc điện; cũng
không sử dụng bất cứ dụng cụ gì, bao gồm điện thoại,
có thể bắn tia lửa.
• KHÔNG cố gắng kiểm soát rò rỉ hoặc sửa đường ống
hay đồng hồ hỏng. Khí đốt rò rỉ từ đường ống nhựa có
thể tạo ra tĩnh điện để bắt lửa với khí đốt thiên nhiên.
Hãy rời khỏi khu vực một cách an toàn, và không sử
dụng hay mở tắt bất kỳ thiết bị hay phương tiện nào
chạy bằng động cơ hay điện.
KHÓA KHÍ ĐỐT TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Đường ống chạy từ mặt đất đến đồng hồ đo có một van
khóa, nối với đường ống và thường được lắp đặt cách mặt
đất khoảng sáu đến tám inches.
Dùng mỏ lết 12-inch hoặc loại có thể điều chỉnh lớn hơn để
vặn van theo một trong hai chiều khoảng một phần tư, cho
đến khi van nằm chéo với đường ống.
Nếu quý vị khóa khí đốt tại đồng hồ đo, cứ để như vậy.
Đừng tự bật lên lại. Hãy gọi cho SoCalGas để họ bật lại khí
đốt, châm lại đèn mồi và bảo trì đồ gia dụng cho quý vị.
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BẢO TRÌ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT
SoCalGas chịu trách nhiệm bảo trì đường ống chuyên chở
khí đốt thiên nhiên dẫn tới đồng hồ đo của quý vị. Tuy
nhiên, nếu quý vị là chủ tài sản, người quản lý tài sản, người
thuê nhà và/hoặc cư dân, thì quý vị chịu trách nhiệm bảo
trì tất cả các đường ống dẫn khí đốt kể từ đồng hồ đo của
mình. Các đường ống dẫn của khách hàng bao gồm tất cả
các đường ống dẫn:
• Từ đồng hồ đo khí đốt đến các đồ gia dụng chạy bằng
khí đốt tại nhà quý vị.
• Từ đồng hồ đo khí đốt ở lề đường tới nhà (khi đồng hồ
đo không ở sát bên nhà).
• Từ đồng hồ ngầm dẫn tới một tòa nhà, hệ thống sưởi
hồ bơi/spa, lò nướng barbecue, hoặc các đồ gia dụng
khác sử dụng khí đốt.
Không bảo trì hệ thống ống dẫn khí đốt thì có thể dẫn
đến các mối nguy hiểm, do dường dây bị mòn hoặc rò rỉ.
Để bảo trì đúng cách cho hệ thống ống dẫn khí đốt, quý
vị nên kiểm tra định kỳ các đường ống để nhận biết tình
trạng thiếu an toàn, kể cả ống dẫn bị mòn (nếu đường ống
là thép hoặc kim loại khác) và rò rỉ, và lập tức bảo trì bất
cứ tình trạng gì thiếu an toàn. Một chuyên gia đủ trình độ,
chẳng hạn như nhà thầu sửa ống nước hoặc lò sưởi, có thể
giúp quý vị tìm hiểu, kiểm tra và sửa chữa đường ống khí
đốt chôn ngầm dưới đất.
GHI CHÚ: Nếu quý vị làm chủ một hệ thống ống dẫn khí đốt
có gắn đồng hồ chính, thì Bộ Giao Thông Hoa Kỳ yêu cầu
quý vị thông báo cho những người thuê nhà mình về tin
tức nói trên.
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VỀ ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ ĐỐT
SoCalGas đã nâng cấp các đồng hồ đo khí đốt lên thành các
Advanced Meter truyền tin. Các dụng cụ này đọc và truyền
thông tin sử dụng của quý vị đến SoCalGas để lập hóa đơn.
Quý vị có thể quản lý việc sử dụng khí đốt của mình tốt hơn
nhờ thông tin sử dụng hàng giờ và hàng ngày cùng các
công cụ phân tích trực tuyến qua Trương Mục của Tôi. Đăng
nhập và bấm vào phím “Các Cách để Tiết Kiệm” để có các
công cụ tương tác mới. Trả lời một số câu hỏi để nhận bản
phân tích năng lượng tư gia cùng với:
-- Các khuyến nghị riêng cho quý vị
-- So sánh khu vực xóm giềng
-- Chương trình hành động năng lượng quý vị lựa chọn
phù hợp với cách sống của quý vị
Để biết thêm thông tin, xin ghé vào socalgas.com/
advancedmeter.
Đối với những khách hàng không có Advanced Meter,
đồng hồ đo khí đốt được đọc thủ công mỗi tháng một lần,
đúng ngày hoặc vào khoảng ngày được ghi trên lịch trong
hóa đơn của quý vị. Nếu không thể vào nơi đặt đồng hồ
đo trong khuôn viên tài sản của quý vị vì bất cứ lý do nào,
quý vị sẽ nhận được hóa đơn khí đốt ước lượng. Người đọc
đồng hồ đo bị cấm không được vào sân nếu có chó nguy
hiểm hoặc chó dữ, và nhân viên sửa chữa của chúng tôi
không được phép vào sân nếu có chó. Vì vậy để bảo đảm an
toàn cho nhân viên của chúng tôi, luôn luôn giữ chó cách
xa đồng hồ đo khí đốt. Giữ chó trong nhà, garage hoặc nơi
có hàng rào vây quanh an toàn khác vào những ngày đọc
đồng hồ đo và ngày có nhân viên sửa chữa tới làm việc. Chó
bị buộc, xích cổ, hoặc xích sắt không mang lại môi trường
làm việc an toàn cho nhân viên của chúng tôi.
CÁCH ĐỌC ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ ĐỐT CỦA QUÝ VỊ
Đồng hồ đo khí đốt ghi lại
việc sử dụng năng lượng
của quý vị theo đơn vị feet
khối khí đốt thiên nhiên. Đọc
đồng hồ đo của quý vị có thể
dễ dàng như xem đồng hồ.
Bắt đầu từ trái sang phải, chỉ đọc vòng số lớn, được ghi
1,000 mỗi vòng quay trở lên (Vòng số nhỏ chỉ dành để thử
nghiệm). Khi kim chỉ giữa hai số, thì lấy số thấp hơn. Số đo
trong ví dụ trên đây đọc là 6084. Để kiểm tra lượng khí đốt
quý vị sử dụng, nhìn vào con số ghi vào lúc bắt đầu kỳ gửi
hóa đơn và con số cuối kỳ (hai con số này được in trên hóa
đơn của quý vị). Khác biệt giữa hai con số này là lượng khí
đốt quý vị đã sử dụng tính theo đơn vị trăm feet khối.
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GỌI SỐ 811 TRƯỚC KHI ĐÀO ĐẤT
- MIỄN PHÍ!
Dịch vụ 811 miễn phí và có thể giúp ngăn ngừa chấn
thương, thiệt hại đắt giá đến tài sản và mất dịch vụ tiện ích.
Đường ống dẫn khí đốt có thể được đặt ở bất kỳ nơi
nào – gồm cả bên dưới các đường phố, vỉa hè và bất động
sản của tư nhân, đôi khi chỉ cách mặt đất vài inches. Nếu
quý vị dự định lắp tường rào, trồng cây hay đào đất vì bất cứ
lý do gì, hãy bảo vệ đường ống theo các bước an toàn sau:
1. ĐÁNH DẤU khu vực đào đất bằng sơn trắng hoặc hoặc
sơn đánh dấu phù hợp khác.
2. GỌI Dịch Vụ Cảnh Báo Ngầm từ 6:00 giờ sáng đến 7:00
giờ tối, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ) hoặc gửi
yêu cầu về địa điểm tại california811.org ít nhất hai ngày
làm việc trước khi đào đất. Văn phòng Dịch Vụ Cảnh Báo
Ngầm sẽ phối hợp với SoCalGas và các chủ nhân cơ sở
tiện ích khác trong khu vực để đánh dấu các địa điểm có
chôn các đường ống cung cấp dịch vụ tiện ích.
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Hãy nhớ rằng chúng tôi chỉ sử dụng sơn vàng, cờ hoặc
cọc để đánh dấu vị trí đặt ống dẫn khí đốt. Các chủ
nhân cơ sở tiện ích khác sử dụng các màu khác để đánh
dấu đường dây điện thoại, thông tin liên lạc, nước hay
các đường ống ngầm khác.
3. CHỜ cho đến khi chúng tôi đánh dấu đường ống khí
đốt và ghi rõ nguyên liệu cũng như đường kính của
ống – hoặc cho biết khu vực đó không có đường ống,
trước khi quý vị đào đất.
4. CHỈ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ BẰNG TAY trong phạm
vi 24 inches của mỗi đường ống về tiện ích đã được
làm dấu, để xác định vị trí chính xác của mọi đường ống
trước khi sử dụng bất cứ máy móc đào đất hạng nặng
nào trong khu vực này.
5. BÁO CÁO bất cứ sự hư hại nào cho đường ống, bằng
cách lập tức gọi cho chúng tôi tại số 1-800-427-2200.
Không có hư hại nào là quá nhỏ để khỏi phải báo cáo.
Ngay cả một vết xước nhỏ, vết trầy tróc hoặc móp trên
ống dẫn khí đốt, lớp bọc ống, hoặc bất cứ bộ phận gì
dính liền, hoặc chạy dọc theo đường ống, như dây điện,
đều có thể gây ra nứt gãy hoặc rò rỉ nguy hiểm trong
tương lai.
Ngay cả khi thuê nhà thầu, quý vị phải biết chắc rằng
nhà thầu đã gọi 811 để yêu cầu đánh dấu đường ống.
SoCalGas không đánh dấu các đường ống khí đốt thuộc sở
hữu của khách hàng, thường chạy từ đồng hồ đo khí đốt đến
thiết bị và đồ gia dụng dùng khí đốt của khách hàng. Để tìm
vị trí và đánh dấu đường ống thuộc sở hữu của khách hàng
trước khi bắt đầu dự án, SoCalGas khuyên khách hàng nên
liên lạc với chuyên gia định vị đường ống đủ trình độ.
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ĐÁNH DẤU HẦU HẾT ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH
Những đường đánh dấu có mục đích chỉ chỉ ra vị trí gần
đúng của đường ống chôn dưới đất. Đường đánh dấu
không chỉ ra độ sâu hay số đường ống ở khu vực đó. Để
xem bản đồ và xác định các vị trí gần đúng của các đường
ống khí đốt chính ở khu vực của quý vị, hãy vào xem
Bản Đồ Tương Tác Truyền Tải Khí Đốt và Đường Ống Phân
Phối Cao Áp tại socalgas.com (tìm “MAPS”) hoặc trang
mạng Hệ Thống Bản Đồ Đường Ống Quốc Gia tại
npms.phmsa.dot.gov. Những bản đồ này chỉ cho thấy vị
trí chung của đường ống và không được sử dụng thay cho
việc gọi 811 ít nhất hai ngày làm việc trước khi đào đất.
Đỏ: Điện
Vàng: Khí đốt, dầu, hơi nước
Cam: Viễn thông
Xanh dương: Nước
Tím: Nước tái sử dụng
Xanh lá: Cống
Hồng: Đánh dấu tạm thời
Trắng: Đề nghị đào đất

TIẾP CẬN AN TOÀN ĐỂ KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ ĐỒNG
HỒ ĐO
Vì sự an toàn của quý vị, SoCalGas phải có thể tiếp cận tới tất
cả các công trình đường ống khí đốt, bao gồm đồng hồ đo
khí đốt, để định kỳ kiểm tra và bảo trì. SoCalGas làm chủ và
bảo trì đồng hồ đo, bộ điều chỉnh và đường ống liên quan,
được lắp đặt trong khuôn viên tài sản của quý vị. Theo Tariff
Rule 25 được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC)
thông qua, SoCalGas có quyền ra vào nơi đặt máy móc của
họ trong khuôn viên tài sản của quý vị. Nhân viên sửa chữa
của chúng tôi phải có một lối vào an toàn không có bụi rậm,
công trình xây cất, gạch vụn hoặc có gì nguy hiểm gây vấp
ngã đến nơi đặt đồng hồ đo. Xin hãy nhớ xem xét lối ra vào,
nơi đặt đồng hồ đo của quý vị, để biết chắc không có tình
trạng thiếu an toàn như vậy. Nếu quý vị chọn khóa cổng,
SoCalGas có thể để lại thông báo với hướng dẫn liên lạc với
chúng tôi, để chúng tôi có thể sắp xếp hẹn đến kiểm tra và
bảo trì bắt buộc tại các cơ sở khí đốt thiên nhiên của chúng
tôi. Trong trường hợp khẩn cấp, sở cứu hỏa hoặc SoCalGas có
thể cần phải khóa đồng hồ vì lý do an toàn. Xin bảo đảm an
toàn cho lối ra vào xem đồng hồ.
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SOCALGAS ĐẶT AN TOÀN LÊN TRÊN HẾT
Chúng tôi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ an toàn
đường ống, bao gồm tuần tra, kiểm tra, sửa chữa và thay
thế đường ống. Chúng tôi cũng đào tạo kỹ thuật và kiểm tra
nhân viên liên tục. Chúng tôi có sẵn các kế hoạch Quản Lý
Toàn Vẹn để xem xét và bản kế hoạch này phác thảo các hoạt
động an toàn và bảo trì liên tục của chúng tôi. Chúng tôi
duy trì các mối quan hệ liên tục với các nhân viên ứng phó
trong trường hợp khẩn cấp để chuẩn bị và ứng phó trong
các trường hợp khẩn cấp về đường ống. Để thực hiện bảo trì,
kiểm tra và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về đường
ống, SoCalGacos phải tiếp cận được tới đường ống của mình.
SoCalGas kêu gọi các chủ sở hữu tài sản không đặt các vật
cản như cây cối, cây bụi, các tòa nhà, hàng rào, các cấu trúc
hay bất kỳ vật cản nào khác gần lối tiếp cận đến đường ống.
CẢI SỬA ĐỒNG HỒ ĐO
Cải sửa một đồng hồ đo khí đốt hoặc đường ống khí đốt có
thể gây hỏa hoạn hoặc phát nổ. Bộ Luật Hình Sự California
coi đây là tội phạm khi cố ý tháo gỡ, cản trở hoặc cải sửa bất
cứ van, đồng hồ đo, đường ống hoặc dụng cụ nào khác gắn
trên bất cứ hệ thống ống dẫn chính hoặc đường ống dẫn khí
đốt nào.
Việc lắp đặt và/hoặc nối bất cứ đường ống dẫn, ống, dụng
cụ hoặc đồ gia dụng gì vào bất cứ phần nào của đồng hồ đo
khí đốt, hoặc đường ống liên quan, kể cả ống ba nhánh dịch
vụ đồng hồ đo đều bị cấm, và sẽ bị gỡ bỏ, và có thể dẫn đến
việc phải trả thêm chi phí.
Không sử dụng đồng hồ đo khí đốt, ống đứng dẫn khí đốt,
đường ống dẫn khí đốt hoặc thiết bị liên quan để nối dây
tiếp đất, bởi vì làm như thế là không an toàn và trái phép. Hãy
thận trọng khi đụng chạm vào đồng hồ đo, ống đứng dẫn khí
đốt, van và các bộ phận nối liền. Những đồ gia dụng sử dụng
sai trái, hoặc hệ thống dây điện trong nhà sử dụng sai trái có
thể vô tình đưa dòng điện tới các trang thiết bị chạy bằng khí
đốt có thể gây ra điện giật.
Theo quy định của CPUC, Điều Khoản Chung 112-E, chỉ có
SoCalGas được quyền khóa van cho dịch vụ khí đốt, ngoại trừ
trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải tắt khóa van cho dịch vụ
khí đốt.
Tất cả khách hàng phải chịu chi phí trộm cắp khí đốt. Nếu
quý vị thấy bất cứ ai cải sửa đồng hồ đo hoặc đường ống
khí đốt, quý vị nên báo cho SoCalGas. Cuộc gọi của quý vị sẽ
được giữ kín.
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AN TOÀN CHO ĐỒ GIA DỤNG
Bảo trì dụng cụ chạy bằng khí đốt luôn luôn là trách nhiệm
của khách hàng. Chăm sóc đúng cách cho đồ gia dụng sẽ
giúp giữ cho chúng hoạt động an toàn và hiệu quả.
Sau đây là một số chỉ dẫn quan trọng:
• Nhờ chuyên gia đủ trình độ hoặc SoCalGas tới kiểm tra
đồ gia dụng chạy bằng khí đốt hàng năm.
• Không bao giờ để giẻ lau, cây lau nhà, giấy hoặc các
chất dễ cháy gần bất cứ đồ gia dụng nào chạy bằng
khí đốt.
• Không bao giờ để bất cứ thứ gì có thể ngăn cản sự
thông gió bình thường gần một đồ gia dụng chạy
bằng khí đốt.
• Không bao giờ giữ hoặc sử dụng các sản phẩm dễ
cháy trong cùng một phòng hoặc gần bất cứ đồ gia
dụng chạy bằng khí đốt hoặc tỏa nhiệt nào. Các sản
phẩm dễ cháy bao gồm xăng, sơn phun, dung dịch
pha sơn, thuốc trừ sâu, keo dính, bình xịt, dầu bóng,
các sản phẩm tẩy rửa và các bình khí nén khác.
• Không bao giờ sử dụng lò, bếp hoặc bếp nướng để
sưởi cho căn nhà của quý vị bởi vì những đồ dùng đó
không được thiết kế cho mục đích này.
• Đồ gia dụng khí đốt thiên nhiên trong garage của cư
dân phải được lắp đặt sao cho dàn đèn và đèn mồi
được đặt bên trên sàn nhà ít nhất là 18 inch (450 mm)
trừ khi được ghi là “chống hơi ẩm bắt lửa.”
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THU HỒI ĐỒ GIA DỤNG VÌ SỰ AN TOÀN
Ủy Ban Đặc Trách An Toàn Sản Phẩm cho Người Tiêu Thụ
Hoa Kỳ (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC)
theo định kỳ công bố các chương trình thu hồi một số máy
móc và đồ gia dụng chạy bằng khí đốt vì lý do an toàn.
Quý vị có thể tìm thông tin về việc thu hồi sản phẩm, có
thể ảnh hưởng đến đồ gia dụng sử dụng trong nhà quý vị
trên trang mạng của CPSC (cpsc.gov), hoặc gọi cho CPSC tại
1-800-638-2772. TDD/TTY 1-800-638-8270.
AN TOÀN CHO BẾP
• Giữ cho mặt bếp, lò nướng, vỉ nướng không có dầu mỡ.
Dầu mỡ là chất dễ cháy và các lớp đóng cặn quá nhiều
có thể gây hỏa hoạn.
• Không sử dụng bếp hoặc lò nướng để sưởi ấm nhà.
• Không bọc giấy nhôm trong lò nướng hoặc bếp để
tránh làm nghẽn các lỗ thông khí, có thể gây nhiễm
độc khí carbon monoxide.

AN TOÀN CHO HỆ THỐNG SƯỞI
LÒ SƯỞI TRÊN SÀN
• Tránh nghẽn bụi dơ bẩn bằng cách thường xuyên hút
bụi lò sưởi trên sàn và khu vực xung quanh.
• Không cho trẻ em lại gần vỉ sắt, vì chỗ này rất nóng.
LÒ SƯỞI TRÊN TƯỜNG
• Lau sạch bên trong khoang đốt của lò sưởi trên tường
gắn cố định, được thông gió trong mùa sưởi ấm mỗi
tháng một lần để tránh bụi dơ bẩn bám vào.

CẨN TRỌNG: Máy sưởi khí đốt thiên nhiên không
thông gió là không an toàn và không được phép
sử dụng tại California.
15

AN TOÀN CHO BÌNH NƯỚC NÓNG
• Bình nước nóng gắn trong garage phải đặt ở trên cao
sao cho ngọn lửa mồi và nguồn bắt lửa khác cách sàn
nhà ít nhất là 18 inches hoặc được gắn theo bộ luật xây
dựng và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.
• Động đất có thể khiến cho bình nước nóng không
được gắn chắc đúng cách bị xê dịch hoặc lật nhào. Để
đề phòng điều này xảy ra, buộc chặt bình vào các đinh
tán trên tường ở hai vị trí — một phần ba chiều cao của
bình ở bên trên và bên dưới — bằng bu lông lớn và đai
kim loại. Nhớ đặt dây đai bên dưới cách nhiệt kế ít nhất
là bốn inches. Các bộ đồ nghề thường có bán tại các
tiệm bán vật liệu địa phương và chúng tôi khuyên nên
nhờ chuyên gia đủ trình độ, có giấy phép hành nghề tới
lắp đặt cho quý vị.
• Đặt nhiệt độ ở mức thấp có thể giúp tránh các tai nạn
do bỏng và giảm chi phí năng lượng của quý vị. Nhiệt
độ nước trên 125° F có thể gây ra bỏng nặng hoặc thậm
chí tử vong. Gia đình có trẻ em, người khuyết tật hoặc
cao niên nên để nhiệt độ ở 120° F hoặc thấp hơn để đề
phòng tiếp xúc với nước “NÓNG”. Xin tham khảo chỉ dẫn
của nhà sản xuất bình nước nóng về cách đặt nhiệt độ
an toàn cho bình nước nóng.
AN TOÀN CHO MÁY SẤY
• Luôn thông hơi cho máy sấy chạy bằng khí đốt thiên
nhiên ra ngoài trời.
• Không xả hơi vào gác xép, ống khói, tường, trần nhà
hoặc nơi kín gió trong tòa nhà.
• Chỉ sử dụng ống thông hơi bằng kim loại được chấp
thuận. Nhựa hoặc vinyl không được chấp thuận để
dùng cho máy sấy chạy bằng khí đốt.
• Thường xuyên kiểm tra ống thoát hơi để biết chắc
không bị dẹp, xoắn hoặc bị nghẹt.
• Giữ cho khu vực xung quanh ống thoát hơi và khu vực
đối diện xung quanh không có xơ vải tích tụ.
AN TOÀN LÒ SƯỞI BẰNG KHÍ ĐỐT THIÊN NHIÊN
• Để giúp tránh tai nạn nghiêm trọng, cửa thông hơi của
lò sưởi phải luôn được để mở. Sử dụng bộ chặn cửa
thông hơi được bao gồm trong bộ dụng cụ lắp đặt lò
sưởi khí đốt thiên nhiên.
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AN TOÀN CÁCH NHIỆT CHO GÁC XÉP
• Giữ lớp cách nhiệt tránh xa tất cả các nguồn nhiệt, hệ
thống sưởi, bình nước nóng, dàn đèn chìm trong tường,
động cơ quạt, bộ biến điện chuông cửa, các ống khói,
ống thoát khí đốt lò sưởi và ống thông hơi.
• Dựng tấm chắn làm bằng chất chống cháy xung quanh
các nguồn nhiệt nói trên.
• Giữ cho lớp cách nhiệt cách xa các dây điện trần hoặc
loại dây điện cũ có “núm và ống”.
• Giữ cho các cửa cung cấp khí đến hệ thống sưởi khí ép
tránh xa mọi lớp cách nhiệt.
• Không che các ống thông hơi của gác xép và ống thông
hơi cạnh mái nhà.
• Định kỳ kiểm tra gác xép để xem lớp cách nhiệt có bị xê
dịch không.
• Liên lạc với nhà thầu chuyên về cách nhiệt của tiểu bang
nếu quý vị có câu hỏi về việc lắp đặt tấm cách nhiệt
đúng cách.
CARBON MONOXIDE
SoCalGas hoặc một chuyên gia đủ trình độ phải kiểm tra
đồ gia dụng chạy bằng khí thiên nhiên của quý vị mỗi năm.
Không bảo dưỡng hàng năm có thể dẫn tới hậu quả là đồ
dùng hoạt động không hiệu quả, và trong một vài trường
hợp, có nguy cơ bị tiếp xúc với khí thải carbon monoxide.
Carbon monoxide là một loại khí không màu, không mùi,
không vị được hình thành khi các nguồn nhiên liệu có gốc
carbon, như dầu hỏa, xăng, propane, khí đốt thiên nhiên,
dầu, than hoặc củi, được đốt cháy trong môi trường không
có đủ oxygen, tạo ra sự đốt cháy không trọn vẹn. Trong
trường hợp đồ gia dụng chạy bằng khí đốt thiên nhiên, điều
này có thể là do lắp đặt không đúng cách, ít được bảo trì, sử
dụng sai trái hoặc máy móc hư hỏng. Vì carbon monoxide
thay thế oxygen trong máu, tiếp xúc với carbon monoxide
có thể gây ra một số bệnh dẫn đến thương tích nặng và tử
vong, tùy theo mức độ và quãng thời gian tiếp xúc.
Hãy cảnh giác khi thấy:
• Ngọn lửa màu vàng, lớn và cháy không đều.
• Một mùi cay bất thường khi đang chạy đồ gia dụng, có
thể cho thấy sự hình thành của hóa chất aldehydes, một
sản phẩm phụ của sự đốt cháy không hoàn toàn.
• Các triệu chứng buồn nôn, buồn ngủ, đau đầu, chóng
mặt, ói mửa, rối loạn tâm thần, thở hụt hơi và/hoặc
giống như bị cúm mà không rõ nguyên nhân.
Nếu quý vị nghi ngờ có carbon monoxide trong nhà:
• Nếu thấy an toàn, lập tức tắt đồ gia dụng nghi là thải
khí độc.
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• Ra khỏi nhà và gọi 911.
• Đi khám ngay nếu có ai trong gia đình có triệu chứng có
thể bị nhiễm độc carbon monoxide.
• Gọi SoCalGas hoặc một chuyên gia đủ trình độ kiểm tra
đồ gia dụng này ngay lập tức.
• Không dùng đồ gia dụng khí đốt thiên nhiên có nghi
ngờ thải khí độc cho đến khi nào đồ gia đụng đó được
kiểm tra, sửa chữa và xác nhận là vận hành tốt.
CẢNH BÁO CARBON MONOXIDE
Đạo Luật Ngăn Chặn Ngộ Độc Carbon Monoxide của
California đòi hỏi tất cả những nơi cư ngụ có đồ gia dụng
chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, lò sưởi hoặc garage liền kề
phải có hộp cảnh báo carbon monoxide được chấp thuận.
Chỉ được sử dụng hộp cảnh báo carbon monoxide được
Sở Cứu Hỏa Tiểu Bang California chấp thuận và có Giấy Xác
Nhận của Phòng Bảo Hiểm (UL). Các hộp báo động này có
bán tại các tiệm kim khí và các tiệm vật liệu địa phương.
DIỆT TRỪ MỐI MỌT
SoCalGas sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trước khi diệt trừ mối
mọt cho tư gia hoặc cơ sở kinh doanh, cũng như mở lại dịch
vụ khí đốt về sau đó. Chỉ SoCalGas được phép bật và tắt van
cung cấp dịch vụ khí đốt thiên nhiên. Các nhà thầu diệt trừ
mối mọt không được phép làm việc này. SoCalGas sẽ cung
cấp mọi dịch vụ đóng van, mở lại dịch vụ cho quý vị và
không thu một khoản phí nào. Là một phần công việc mở
lại khí đốt, SoCalGas sẽ kiểm tra và điều chỉnh tất cả đồ gia
dụng chạy bằng khí đốt để chúng hoạt động tốt.
Để đóng dịch vụ khí đốt khi diệt trừ mối mọt, phải nộp yêu
cầu trước khi đóng dịch vụ ít nhất là hai ngày. Để mở lại
khí đốt, phải thông báo trước ít nhất là một ngày. Xin gọi
1-800-427-2200 để lấy hẹn cho dịch vụ này. Các yêu cầu
mở lại dịch vụ sẽ không được ghi vào lịch hẹn sớm hơn hai
ngày sau khi đã dựng vải trùm và phun thuốc diệt mối mọt.
Có thể hẹn mở lại dịch vụ trong cùng ngày gỡ bỏ vải trùm
nếu quý vị có “Giấy Xác Nhận Được Vào Lại Nhà” của nhà
thầu diệt trừ mối mọt. Xin vui lòng khai thông lối ra vào chỗ
gắn đồng hồ đo khí đốt và cửa trước.
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TRẢ HÓA ĐƠN

ĐỌC HÓA ĐƠN HÀNG THÁNG
1. Thông tin liên lạc.
2. Tóm tắt trương mục cho thấy rõ số tiền còn lại và số
tiền đã trả, cộng thêm chi phí hiện tại.
3. Thời hạn và số tiền phải trả dễ tìm.
4. Biểu đồ so sánh sử dụng tổng quát.
5. Thông tin sử dụng khí đốt thiên nhiên đơn giản.
6. Thông tin quan trọng và các cách thức quản lý hóa
đơn khí đốt thiên nhiên được in ở chỗ mới.
7. Đối với những khách hàng ghi danh chương trình
CARE, khoản giảm giá được ghi trên một hàng riêng
trong hóa đơn.
8. Chúng tôi có lập và trả hóa đơn không in ra giấy
thông qua “Trương Mục của Tôi.“
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TRƯƠNG MỤC CỦA TÔI
Trương Mục của Tôi có sẵn cho khách hàng tư gia và
doanh nghiệp có truy cập trên mạng. Sau khi đã ghi vanh
vào Trương Mục của Tôi, quý vị có thể:
• Xem và trả hóa đơn khí đốt thiên nhiên thông qua
trang mạng an ninh của chúng tôi
• Hẹn lịch trả hóa đơn một lần hoặc lặp lại nhiều lần
mỗi tháng
• Hẹn nhận nhắc nhở thêm qua email
• Gia hạn trả hóa đơn
• Xin hẹn, xem hoặc hủy các cuộc hẹn dịch vụ
TRỪ TRỰC TIẾP TỪ NGÂN HÀNG
Trừ Trực Tiếp từ Ngân Hàng cho phép tự động trừ từ
trương mục chi phiếu ngân hàng của quý vị sau khi
chúng tôi đã gửi hóa đơn cho quý vị được 10 ngày.
Quý vị cũng có thể ghi danh nhận hóa đơn điện tử.
Chỉ cần ghi danh vào hóa đơn không in ra giấy tại
socalgas.com/myaccount.
LỰA CHỌN TRẢ HÓA ĐƠN KHÁC
Khi đóng thêm một khoản phí, quý vị có thể trả hóa đơn
bằng chi phiếu điện tử, thẻ rút tiền/ATM hoặc thẻ tín
dụng VISA/MasterCard qua một nhà cung cấp độc lập
BillMatrix. Trong khi SoCalGas không thu phí cho dịch vụ
này, BillMatrix tính phí tiện lợi là $1.50 cho mỗi giao dịch.
Để trả qua điện thoại cho BillMatrix, xin gọi
1-800-232-6629.
Quý vị cũng có thể trả hóa đơn qua điện thoại bằng
cách ghi danh vào chương trình Trả qua Điện Thoại
của SoCalGas. Để nhận đơn ghi danh, xin ghé vào
socalgas.com (tìm “BILL MATRIX”) để tải đơn xuống.
Sau khi đã ghi danh, quý vị có thể trả hóa đơn bằng cách
gọi 1-800-427-2700.
CHƯƠNG TRÌNH TRẢ HÓA ĐƠN DÀN ĐỀU
Chương trình này tính trung bình lượng khí đốt tiêu thụ
hàng năm và chi phí trong khoảng thời gian 12 tháng.
Quý vị trả khoản tiền trung bình tính trong hóa đơn
mỗi tháng thay vì trả các khoản phí thực sự. Khoản
tiền trả dàn đều có thể được ước tính lại và điều chỉnh
mỗi sáu tháng nếu có sự gia tăng hoặc sụt giảm đáng
kể về tiêu dùng hoặc chi phí khí đốt thiên nhiên.
Ghi danh Chương Trình Trả Hóa Đơn Dàn Đều tại
socalgas.com/levelpayplan.
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THÔNG BÁO CỦA ĐỆ TAM NHÂN
Nếu quý vị hoặc nếu quý vị biết ai đó có khó khăn để nhớ
trả hóa đơn khí đốt thiên nhiên mỗi tháng, chương trình
Thông Báo của Đệ Tam Nhân của chúng tôi có thể giúp.
Chương trình này miễn phí và có thể giúp quý vị tránh bị
cắt dịch vụ khí đốt. Sau đây là cách thức hoạt động: Quý
vị chọn một người bạn, người nhà, hoặc cơ quan xã hội
mà quý vị tin tưởng để nhận bản thông báo quá hạn trả
hóa đơn. Đệ tam nhân không có trách nhiệm trả hóa đơn,
nhưng khi họ nhắc nhở quý vị về một khoản tiền đã đến
hạn trả, quý vị có thể có những bước đi cần thiết để giúp
tránh bị cắt dịch vụ khí đốt. Để biết thêm thông tin, xin ghé
vào socalgas.com/thirdparty hoặc gọi
1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.
CẦN THÊM THỜI GIAN ĐỂ TRẢ HÓA ĐƠN?
Hóa đơn đến hạn phải trả khi quý vị nhận được hóa đơn và
được xem là quá hạn nếu quý vị không trả trong vòng 19
ngày kể từ ngày gửi bưu điện ghi trên hóa đơn. Chi phiếu
trả hóa đơn phải được ghi trả cho SoCalGas. Sau đây là
hướng dẫn về các lựa chọn trả hóa đơn hiện có sẵn. Để biết
thêm thông tin về những lựa chọn trả hóa đơn, xin vào xem
trang mạng của chúng tôi tại socalgas.com/pay-bill.

CÔNG CỤ GIÚP QUÝ VỊ TIẾT KIỆM NĂNG
LƯỢNG VÀ TIỀN BẠC.
NHỮNG CÁCH TIẾT KIỆM
• Ghé vào “Những Cách Tiết Kiệm” trong Trương Mục của
Tôi tại socalgas.com để xem lượng khí đốt thiên nhiên
sử dụng và chi phí hàng ngày và hàng giờ.
• Lập mục tiêu tiết kiệm và nhận những lời khuyên để đạt
những mục tiêu đó.
• Phân tích xem thời tiết và các yếu tố khác ảnh hưởng tới
việc sử dụng khí đốt hàng tháng của quý vị như thế nào.
CẢNH BÁO THEO DÕI HÓA ĐƠN
• Kiểm soát chi phí khí đốt tự nhiên của quý vị trong suốt
chu kỳ gửi hóa đơn.
• Thực hiện các bước để giảm sử dụng và tránh những
bất ngờ.
• Nhận cảnh báo hàng tuần miễn phí qua email và/hoặc
tin nhắn.
Để đăng nhập và ghi danh, xin ghé thăm
MyAccount.SoCalGas.com.
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CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP
KHÁCH HÀNG

GIẢM GIÁ VÀ TRỢ GIÚP TRẢ HÓA ĐƠN
CHƯƠNG TRÌNH MỨC GIÁ NĂNG LƯỢNG THAY THẾ
CỦA CALIFORNIA (CARE)
Có giảm giá 20 phần trăm trên hóa đơn cho khách hàng
hợp lệ, hội đủ tiêu chuẩn về lợi tức qua chương trình
Mức Giá Năng Lượng Thay Tế của California (CARE).
Để biết thêm thông tin và lấy đơn, xin ghé thăm
socalgas.com/care hoặc gọi 1-800-427-2200.
TDD/TTY 1-800-252-0259.
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG*
Sửa chữa nhà cửa miễn phí như cách nhiệt gác xép,
nẹp cửa và vòi hoa sen chảy chậm có sẵn cho chủ nhà
và người thuê nhà hợp lệ, hội đủ tiêu chuẩn về lợi tức
qua Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng.
Để biết thêm thông tin, xin ghé vào socalgas.com/
improvements hoặc gọi 1-800-331-7593.
*Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng được khách hàng tiện ích của California
cấp quỹ và Southern California Gas Company quản lý dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện
Ích Công Cộng California. Chương trình này có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà
không cần báo trước. Southern California Gas Company không chịu trách nhiệm cho
bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào mà khách hàng lựa chọn. Khách hàng không bắt buộc
phải mua bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào thêm từ nhà thầu.
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Y TẾ CĂN BẢN
Nhận thêm khí đốt thiên nhiên với mức giá thấp nhất
nếu một người ở thường xuyên trong nhà quý vị có bệnh
trạng đủ tiêu chuẩn cần sử dụng thêm khí đốt thiên
nhiên để sưởi trong phòng. Để tìm hiểu thêm, xin ghé
vào socalgas.com/medical hoặc gọi 1-800-427-2200.
QUỸ TRỢ GIÚP KHÍ ĐỐT (GAF)
Có thể có sẵn trợ giúp trả hóa đơn một lần cho những
khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức trong những
tháng mùa đông thông qua Quỹ Trợ Giúp Khí Đốt (GAF).
Để biết thêm thông tin, xin ghé vào socalgas.com/gaf
hoặc gọi 1-800-427-2200.
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP NĂNG LƯỢNG CHO GIA
ĐÌNH CÓ LỢI TỨC THẤP (LIHEAP)
Có thể có sẵn chương trình trợ giúp trả hóa đơn năng
lượng cho khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức
qua Chương trình Trợ GIúp Năng Lượng cho Gia Đình
(LIHEAP). Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Ban
Dịch Vụ và Phát Triển Cộng Đồng tại csd.ca.gov
hoặc gọi 1-866-675-6623; Khách hàng lãng tai,
TDD/TTY 1-916-263-1402 hoặc Dịch Vụ Chuyển
Tiếp CA 711.
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LỜI KHUYÊN VÀ HỒI PHÍ
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
SƯỞI ẤM TRONG NHÀ
• Lau chùi sạch sẽ hệ thống sưởi để hoạt động có hiệu
quả tối đa.
• Làm sạch hoặc thay bộ lọc sưởi theo khuyến cáo của
nhà sản xuất.
• Tiết kiệm tới 30 phần trăm chi phí sưởi ấm bằng
cách hạ nhiệt kế xuống từ ba đến năm độ, khi sức
khỏe cho phép.
• Gắn nhiệt kế có thể điều chỉnh trước để giúp tự
động điều chỉnh nhiệt độ trong nhà để kiểm soát độ
thoải mái và tiết kiệm năng lượng.
• Bịt kín và nẹp chắc cửa sổ và cửa lớn.
• Kiểm tra xem ống thông hơi có bị rò rỉ không. Ống
phải được dán bằng loại keo có từ tính, không phải
là băng keo cuộn. Quý vị có thể tiết tiệm tới 20 pần
trăm trên chi phí sưởi ấm.
• Kéo rèm lên vào ban ngày, để ánh nắng sưởi ấm căn
nhà. Thả rèm xuống vào ban đêm để hạn chế lượng
nhiệt thoát ra.
• Tiết kiệm tới 25 phần trăm chi phí sưởi ấm bằng
cách lắp đặt hoặc nâng cấp lớp cách nhiệt ở gác xép
và vách tường.
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NƯỚC NÓNG
• Đặt nhiệt độ nước nóng bằng hoặc hơi thấp hơn so với
khuyến cáo 120 độ của nhà sản xuất sẽ giúp tránh bị
bỏng và giảm chi phí năng lượng.
• Sửa các vòi nước bị rò rỉ. Một giọt nước nóng mỗi giây
có thể lãng phí 500 gallons nước mỗi năm.
• Chất đầy chén bát vào máy khi dùng máy rửa chén.
• Gắn lớp cách nhiệt cho đường ống nước nóng bên
ngoài, không có che phủ.
• Khi quý vị đi nghỉ hè, bật bình nước nóng chạy bằng khí
đốt thiên nhiên sang mức “Pilot”.
• Gắn vòi hoa sen chảy chậm, tiết kiệm nước để giảm
lượng nước sử dụng và tiết kiệm tới 10 phần trăm trên
chi phí hâm nóng nước.
• Nên tắm nhanh và mát bằng vòi hoa sen hơn là tắm
bồn. Tắm bồn có thể sử dụng hai lần rưỡi nước nóng so
với tắm vòi hoa sen trong năm phút.
GIẶT
• Giặt đầy máy hoặc điều chỉnh lượng nước phù hợp với
lượng quần áo giặt. Dùng nước lạnh để giặt và chọn loại
bột giặt dùng cho nước lạnh.
• Luôn sấy đầy máy bất cứ khi nào có thể. Đừng bao giờ
sấy quá khô. Sấy liền hai hoặc nhiều lố áo quần để tận
dụng sức nóng còn lưu lại trong máy sấy.
• Lau sạch tấm chắn xơ vải trước mỗi lố áo quần.
• Định kỳ lau chùi xơ vải và bụi nơi ống xả, mặt sau máy
sấy và phía sau tấm chắn xơ vải.
NẤU NƯỚNG
• Đừng làm nóng trước lò ga nếu thấy không cần thiết, và
đừng mở cửa lò khi đang nấu.
• Dùng nồi và chảo vừa với bếp và đậy nắp khi nấu. Nấu
nhiều món cùng một lúc, và nấu theo thời gian và nhiệt
độ trong hướng dẫn.
• Giữ cho lò và bếp được sạch sẽ.
BỘ ĐỒ DÙNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Để tiết kiệm khí đốt thiên nhiên và nước, hãy yêu cầu để nhận
Bộ Đồ Dùng Tiết Kiệm Năng Lượng miễn phí. Bộ đồ dùng này
bao gồm một vòi hoa sen chảy chậm và ba bộ thông gió vòi
nước. Xin ghé vào socalgas.com (search “KIT”).
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HỒI PHÍ
SoCalGas có các khoản hồi phí cho chủ nhà, chủ và quản
lý của khu nhà nhiều căn và khách hàng thương mại. Có
thể có sẵn các khoản hồi phí cho lò sưởi, máy giặt, bình
nước nóng dự trữ, hệ thống nước nóng không dùng
bình, cách nhiệt gác xép, cách nhiệt tường đạt tiêu chuẩn
ENERGY STAR® và còn nhiều nữa. Để biết thêm chi tiết
và xem loại nào có sẽ, xin ghé vào socalgas.com
(tìm “HỒI PHÍ”).
ENERGY UPGRADE CALIFORNIA® NÂNG CẤP TƯ GIA
Nâng Cấp Tư Gia của Energy Upgrade California® có các
khoản ưu đãi lên đến $6,500** cho một số công việc
sửa chữa lớp vỏ căn nhà hiện tại của quý vị để tiết kiệm
năng lượng. Bằng cách kết hợp sửa sang các hệ thống liên
quan đến năng lượng, bao gồm lớp cách nhiệt, bít khí,
đường ống, máy sưởi và máy làm mát không gắn cố định,
hiệu quả của việc năng lượng cũng như độ thoải mái
trong nhà có thể được cải thiện rất nhiều. Để biết thêm
thông tin, xin ghé vào socalgas.com/upgrade, hoặc
EnergyUpgradeCA.org. Xin lưu ý: Đường kết nối này
dẫn quý vị tới trang mạng của đệ tam nhân, không phải
của SoCalGas.
Tư gia: 1-800-427-4400
Khu nhà nhiều căn: 1-800-427-4400
Thương gia: 1-800-427-2000
** Khách hàng cũng có thể hợp lệ được nhận các khoản khích lệ nhiều hơn $6,500 tùy
theo khoản tiết kiệm năng lượng được tính toán. Hãy làm việc với Nhà Thầu có Tham
Gia hoặc người định giá để tính toán khoản khích lệ nâng cấp của quý vị.
Nâng Cấp Tư Gia của Energy Upgrade California® có khoản tiền hỗ trợ và khích lệ cho
các công trình sửa sang nhà cửa có thể giảm sử dụng năng lượng và làm cho các căn
nhà thoải mái hơn. Chương trình toàn tiểu bang này được các hãng tiện ích và mạng
lưới năng lượng khu vực quản lý tại địa phương, và được khách hàng tiện ích của CPUC
hướng dẫn dưới sự bảo trợ của CPUC.
Các khoản hỗ trợ được cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho
đến khi hết quỹ hoặc chấm dứt chương trình. Có áp dụng các điều khoản và điều kiện.
Xin xem quy định của chương trình để biết thêm chi tiết. Chương trình có thể được sửa
đổi hoặc chấm dứt mà không cần báo trước. Việc chọn lựa, mua, và sở hữu hàng hóa và
dịch vụ là trách nhiệm của riêng khách hàng. SoCalGas không bảo đảm, dù nói rõ hay
ngụ ý, bao gồm bảo đảm hàng hóa hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích, việc sử dụng
hoặc áp dụng nào đối với hàng hóa và dịch vụ đã chọn.
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DỊCH VỤ
LỰA CHỌN TỰ PHỤC VỤ
Yêu cầu nhiều loại dịch vụ trên mạng, 24/7. Thuận tiện
và nhanh chóng. Yêu cầu mở, đóng hoặc chuyển dịch
vụ khí đốt thiên nhiên, yêu cầu phục vụ khách hàng,
thu xếp trả hóa đơn, và còn nhiều nữa. Xin ghé thăm
socalgas.com/schedule-service.

XIN HẸN SỬA CHỮA TẠI TƯ GIA
Các nhân viên được huấn nghiệp của chúng tôi có thể
xác nhận cho đồ gia dụng của quý vị hoạt động an toàn
và hiệu quả. Họ cũng có thể điều chỉnh lò đốt khí, đèn
mồi và một số công việc sửa chữa hạn chế.
Xin hẹn trên mạng để có nhân viên sửa chữa đến nhà tại
socalgas.com/schedule-service.
HẸN TIÊU CHUẨN – MIỄN PHÍ
Nhân viên đến vào các giờ buổi sáng (7 giờ sáng tới
trưa), và buổi chiều (trưa tới 5 giờ chiều), hoặc tối
(5 giờ chiều – 8 giờ chiều).
HẸN ĐẶC BIỆT – PHÍ $25*
Để hẹn nhân viên đến vào một giờ nào đó, từ 8 giờ
sáng đến 7 giờ tối, từ thứ Hai tới thứ Sáu, đúng giờ
hoặc đúng nửa giờ. Nhân viên sửa chữa của chúng
tôi sẽ đến trong vòng 30 phút tính từ giờ được
hẹn trước.
*Phí có thể thay đổi.

NỐI/SỬA ĐỒ GIA DỤNG
Kỹ thuật viên của chúng tôi có thể nối bếp, máy sấy và
lò nướng, sửa chữa nhẹ cho lò sưởi và bình nước nóng
cũng như thay ống nối bằng đồng không có lớp bọc
theo khuyến nghị của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm cho
Khách Tiêu Thụ. Xin ghé vào socalgas.com/
schedule-service hoặc gọi 1-800-427-2200 để
xin hẹn cho nhân viên tới sửa chữa.
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CÁCH LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
ĐÁP ỨNG KHẨN CẤP 24 GIỜ
Nếu quý vị có trường hợp khẩn cấp liên quan đến khí đốt
thiên nhiên, xin gọi cho đường dây 24 giờ của chúng tôi
tại 1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.

TRUNG TÂM LIÊN LẠC KHÁCH HÀNG
Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin ghé vào socalgas.com hoặc
gọi cho chúng tôi tại một trong những số sau:
• Đáp ứng khẩn cấp 24 giờ
1-800-427-2200
• Khách hàng tư gia
1-800-427-2200
• Khách hàng thương gia
1-800-427-2000
• Hồi phí cho tư gia
1-800-427-4400
• Hồi phí cho khu nhà nhiều căn 1-800-427-4400
• Hồi Phí Doanh Nghiệp
1-800-427-2000

TRUNG TÂM GỌI ĐA NGÔN NGỮ
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)
Cho các ngôn ngữ khác
TDD/TTY

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

(cho người khiếm ngôn và khiếm thính)

Gửi tiền trả hóa đơn đến:
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

Gửi thư cho chúng tôi tại:
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773
© 2017 Southern California Gas Company. Thương hiệu là tài sản của các chủ nhân tương ứng.
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