
Enhanced Vegetation Management 
 

�ن مسئول�ت  گ��ندە:  �ان  و جوامع ماست. PG&Eمهم�ت و   California، Oregonهای  که شهرستان همچنان  ، حفظ ا�میف مش�ت
Washington  سوزی هستند، یف شدن فصل آ�شسوزی و طوالهای غریب در معرض افزا�ش احتمال آ�شو سایر ا�التPG&E    در

�ان و   مان را حفظ کند. یف رسا کن�م مسئول�ت دارد ا�میف س�ستم برقرسایف � قبال جوام� که خدمات  این شامل همکاری با مش�ت
ف درختان از خطوط ج��ان برق � شود برای دهای مدی��ت پوشش گ�ا� � جوامع در کل برنامه  برنامه سال�انه   شود. ور نگهداشنت

 
�
ها را چندین بار در سال  کند، و بر�ف محلهای برق هوایی را هر سال بازر� � ما�ل کابل   100000مدی��ت پوشش گ�ا� ما تق��با

های برق، استانداردهای ا�الیت را  م�لیون درخت برای حفظ فاصله با کابل   1ردن �ا سال�انه ب��دن ب�ش از کنند؛ با هرس کزیف � گشت
 درختان پژمردە، دارای ب�ماری، در حال پژمردن �ا معيوب را در نوا� تحت تأث�ي خشکسا� و سوسگ� �  رعا�ت 

�
های  کند؛ و اساسا

سوزی، اقدامات ا�میف پوشش گ�ا� خود را ارتقاء  ما برای برر� پوشش گ�ا� در نوا� دارای خطر ز�اد آ�ش  کند. پوستخوار قطع � 
امون   Enhanced Vegetation Management Program ا�م. دادە  ما فراتر از استانداردهای ا�الیت برای حداقل پا�سازی پ�ي
های  اند؛ بازر� های آو�زایف که تا به آسمان کش�دە شدە ها و شاخه شاخهکند، از جمله هرس کردن بزرگ های برق را رعا�ت � کابل 

ی را فراتر از گشت ب ا�ط درختایف را ارز�ایب � های سال�انه اجرا � زیف �ش�ت ها �ا  کند که ممکن است با بلند شدن به کابل کند؛ و �ش
ات برخورد کنند.  ف است که به عنوان بخ�ش از   PG&Eاقدامات پوشش گ�ا� ما، �� از مع�ارهای متعدد کنشگرا�انه   تجه�ي

Community Wildfire Safety Program  شود تا کل  تاە، م�ان و بلندمدت � های کو ده�م و شامل برنامه مان انجام � جامع
 از مح�ط طب�� منح��فرد و ز�بای  تر شود. ا�من  Eurekaتا  Bakersfieldس�ستم ما از 

گ
شما� و    Californiaدرختان، بخش بزر�

�ان خود برای درختان و این مح�ط ط مرکزی هستند.  ام قائل هست�م. ما همچون مش�ت با این حال، درختایف که به   ب�� ارزش و اح�ت
دە برای جوام� که  توانند خطرنا� باشند و خطر آ�ش کنند � �د � های برق �س�ار نزد�ک هستند �ا آنها را تهدکابل  سوزی گس�ت

ها و جوامع ما را به حداقل برساند با  هایی که خطرات ز�رساخت حل ما برای رس�دن به راە کن�م، همراە داشته باشند. خدمت � 
�ان خود همکاری �  سوزی  برای اطالع از جد�دت��ن اقدامات ا�میف در برابر آ�ش  کن�م، ز�را همه ما هر روز به برق وا�سته هست�م. مش�ت

PG&E از ،pge.com/cwsp  .بازد�د کن�د 


