
 Enhanced Vegetation Managementبرنامج 
 

  Oregonو  Californiaبینما تستمر والیات  لى ھي سالمة وأمان عمالئنا ومجتمعاتنا.األو PG&Eإن مسؤولیة شركة الراوي: 
ق الغابات وبسبب زیادة طول موسم حرائق  وغیرھا من الوالیات الغربیة في مواجھة المخاطر المتزایدة بسبب حرائ  Washingtonو

ویشمل ذلك العمل مع   حفاظ على سالمة نظامنا الكھربائي.المسؤولیة تجاه المجتمعات التي نخدمھا لل PG&Eالغابات، تتحّمل شركة 
یفحص برنامجنا   ت لدینا إلبعاد األشجار عن مسارات خطوط الكھرباء.العمالء والمجتمعات من خالل برامج إدارة نمو النباتا

Vegetation Management Program   ألف میل من خطوط الكھرباء العلویة كل عام، مع القیام   100السنوي ما یقرب من
بدوریات في بعض المواقع عدة مرات في السنة؛ ویفي بمعاییر الوالیة عن طریق تقلیم أو قطع أكثر من ملیون شجرة سنویًا للحفاظ على  

لكھرباء؛ ویقطع األشجار المیتة أو المریضة أو المحتضرة أو التالفة، في المقام األول في المناطق المتضررة  مسافة آمنة من خطوط ا
لمعالجة الغطاء النباتي في المناطق المعرضة لخطر الحرائق، عززنا عملنا في مجال سالمة الغطاء   بسبب الجفاف وخنافس اللحاء.

لحد األدنى إلزالة  معاییر الوالیة فیما یخص ا Enhanced Vegetation Management Programیتجاوز برنامجنا  النباتي.
النباتات حول خطوط الكھرباء، بما في ذلك تقلیم األطراف المتدلیة والفروع العالیة؛ وإجراء عملیات تفتیش إضافیة غیر الدوریات  

یعد عملنا في الحفاظ   السنویة؛ وتقییم حالة األشجار التي قد تحتاج إلى معالجة إذا كانت طویلة بما یكفي لالصطدام بالخطوط أو المعدات. 
 Community Wildfireكجزء من برنامج  PG&Eعلى الغطاء النباتي أحد اإلجراءات االستباقیة العدیدة التي تتخذھا شركة 

Safety Program   الشامل، والذي یتضمن خطًطا قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل لجعل نظامنا بأكملھ أكثر أمانًا، بدایةً من
Bakersfield  إلىEureka.   تشّكل األشجار جزًءا كبیًرا مما یجعل البیئة الطبیعیة لشمال ووسط والیةCalifornia .فریدة وجمیلة 

مع ذلك، فإن األشجار القریبة جًدا من خطوط الكھرباء أو التي تھددھا یمكن أن تكون  و ونحن مثل عمالئنا نقّدر األشجار والبیئة الطبیعیة.
سنواصل العمل مع عمالئنا إلیجاد الحلول التي تقلل من المخاطر التي   خطیرة وتعرض المجتمعات التي نخدمھا لخطر حرائق الغابات.

بشأن السالمة   PG&Eلالطالع على آخر جھود  تتعرض لھا بنیتنا التحتیة والمجتمع، حیث نعتمد جمیعًا على الكھرباء في حیاتنا الیومیة. 
 . pge.com/cwspمن حرائق الغابات، تفضل بزیارة  


