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Makipag-ugnayan sa Amin

Maaaring pagbayarin kayo 
para sa halaga ng 
pagkukumpuni ng mga 
nasira at maaaring 
magkaroon pa ng mga 
karagdagang multa kung 
hindi kayo makikipag-
ugnayan sa 8ugnayan sa 811 sa loob 
nang hindi na bababa pa sa 
dalawang araw na may 
trabaho bago maghukay.

Nasagi ang isang 
Linya ng Natural 
na Gas

Manood at Matuto

Ang matitingkad na mga marka na napakadaling makita, tulad nito, ay nagmamarka ng 
pangkalahatang lokasyon ng mga ruta ng mga pangunahing tubo. Makipag-ugnayan sa 811 
kung kailangan ninyo na malagyan ng marka ang mga eksaktong lokasyon ng mga tubo.

MGA MARKA NG MGA TUBO AT ANO ANG KAHULUGAN 
NG MGA ITO

ALAMIN KUNG NASAAN ANG MGA PANGUNAHING TUBO 
NA MALAPIT SA INYO

Upang mapanatiling ligtas ang ating mga komunidad, kailangang ma-akses natin ang right-of-way 
ng ating tubo upang makapagsagawa ng mahahalagang pag-iinspeksyon kaugnay ng kaligtasan 
at makatugon sa mga emergency. Ang right-of-way ng ating tubo ay kailangang walang mga 
harang tulad ng mga palumpong ng halaman, mga puno, bakod at iba pang mga istraktura.

MAGLAGAY NG MALINAW NA AKSES PAPUNTA SA MGA TUBO

Ang mga tubo ng SoCalGas ay naghahatid ng natural na gas sa halos 22 milyong mga kustomer 
na pang-residensiyal at pang-negosyo. Regular kaming nagpapatrol, nagsusuri, nagkukumpuni at 
nagpapalit ng mga tubo namin ng natural na gas.  Ang mga  empleyado namin ay sumasailalim 
din sa mga teknikal na pagsasanay at pagsusuri. Sinusubaybayan namin ang kalidad ng natural 
na gas at dinadagdagan ng isang natatanging amoy upang makatulong sa pagdetekta ng mga 
singaw.  Pinananatili rin namin ang isang nagtutuloy-tuloy na ugnayan kasama ang mga opisyal 
na tumutugon kapag may emergency upang makapaghanda para sa at makatugon sa anumang 
emergency na may kaugnayan sa tubo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming emergency na may kaugnayan sa tubo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming 
plano kaugnay ng integridad ng aming pangangasiwa, bisitahin ang socalgas.com/PipelineSafety.

PAGMEMENTINA NG TUBO AT ANG INYONG KALIGTASAN

Naglaho ang Amoy

Mag-ulat Ngayon

Mag-ulat ng Singaw ng Natural na Gas

[1] Maaaring hindi maamoy ng ilang mga tao ang amoy sapagkat nabawasan na ang 
kanilang pang-amoy, mayroon silang pagod na olpaktoryo (normal, pansamantalang 
kawalan ng kakayahan na tukuyin ang kaibhan ng isang amoy pagkatapos ng isang 
natagalang pagkalantad dito) o dahil sa ang amoy ay natatabunan o nasasapawan ng 
iba pang mga naroroong amoy, tulad ng may nagluluto, ma-umido, may mga amoy na 
panis o mga amoy ng kemikal.

Kung may maaamoy kayo na natatanging amoy* ng natural na gas.
Amuyin

Kung may maririnig kayong mga kakatwang ingay tulad ng may sumisitsit o 
may sumisipol.

Makinig

Kung may makikita kayong isang sirang koneksyon papunta sa isang kasangkapang 
pinagagana ng natural na gas, ng dumi/tubig na lumalabas papunta sa ere, isang 
tuyong  patse ng damo, sunog o isang pagsabog na malapit sa isang tubo.

Tingnan

Maging alerto sa anumang mga palatandaan na maaari ninyong makita, marinig 
o maamoy kapag may singaw.

Kilalanin ang Singaw ng Natural na Gas

Gumamit lamang ng mga kagamitang hawak ng kamay sa loob nang 24 na 
pulgada sa bawat tabi ng mga minarkahang utilidad upang maingat na mailantad 
ang mga eksaktong lokasyon.

Mga Kagamitang Hawak ng Kamay

Kumpirmahin na ang mga utilidad ay nakapagmarka na ng iminumungkahing 
lugar na tatrabahuhin. Ang natural na gas ay tinukoy sa dilaw. Kung walang 
mga pasilidad ng natural na gas sa inyong lugar na tinatrabaho, maaaring 
may tumawag sa inyo, mag-email, o maaaring may makita kayo sa lupa na 
nagsasabing “walang masasagi”  o “walang natural na gas.”

Kumpirmahin

Huwag maghuhukay hanggang sa ang alinman sa namarkahan na namin ang 
mga tubo namin ng gas o sinabihan kayo na klaro na ang lugar.

Maghintay

Makipag-ugnayan

Markahan ang iminumungkahi ninyong lugar na huhukayin. Gumamit ng puting 
pintura o maglagay ng iba pang mga pang-marka.

Markahan

Sundin ang mahahalagang hakbang na ito bago kayo 
magsimula ng isang proyekto: 

Makipag-ugnayan 
Ngayon*

IWASAN ANG MGA PELIGRO AT PIGILAN ANG MASIRA ANG TUBO SA PAMAMAGITAN NG PAGBABALIK-ARAL NG 
MGA SUMUSUNOD NA IMPORMASYON TUNGKOL SA KALIGTASAN.

811 AT MGA PANG-KALIGTASANG TIP PARA SA MGA RESIDENTE

Kung nagpaplano kayo na maglagay ng bakod, magtanim ng puno o maghukay 
para sa anumang kadahilanan, protektahan ang inyong pamilya, mga kapitbahay 
at ang mga tubo na malalapit sa inyo, hilingin na markahan ang mga tubo.

MAKIPAG-UGNAYAN SA 811 BAGO KAYO 
MAGHUKAY – LIBRE ITO!

https://www.california811.org/
https://www.california811.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL77ZHiqxkondmdWmYZlqBixStPejJV0Wn
https://www.socalgas.com/stay-safe/pipeline-and-storage-safety/natural-gas-pipeline-map
https://www.npms.phmsa.dot.gov/



