
 سوزی جنگلبرنامه ا�مین عمو� در�رابر آ�ش
ن و�دیویی تفص��  های سال تازە -منت  ۲۰۲۰ت��ن خ�ب

 
ی درزمینه آ�ش ش اقدامات خود در   PG&Eرو شدە است، سوزی جنگل رو�هاز آنجا که کال�فرن�ا با تهد�د ب�ش�ت درحال بهبود و گس�ت

 خود میباشد.  رساین سوزی جنگل در تمام منطقه خدماتراستای کاهش خطرات آ�ش
 

ا�ط نامساعد آب  با هدف محافظت از ا�مین عمو�،  PG&Eرساین را تهد�د کند، شا�د الزم باشد و هوایی بخ�ش از س�ستم برقا�ر �ش
 شود. طع برق جهت حفظ ا�مین عمو�» گفته �برق را قطع کند. به این کار، «ق

 
زا  وھوایی بحرانبار جنگل طی شرایط آبھای فاجعھسوزیکاھش خطر آتش PSPSتنھا ھدف «قطع برق جھت حفظ ایمنی عمومی» یا 

 است. 
 

مشترکان و  سوزی جنگل و ایمن نگھ داشتن درحال بھبود و گسترش اقدامات خود در راستای کاھش خطرات آتش PG&Eامسال،  
 جوامع ماست.  

 
تر و کل رویداد را  تر، زمان آنھا را کوتاهھا را کوچکگیریم و در تالشیم تا مقیاس این قطعیما ھمچنان از رویدادھای گذشتھ درس می

 برای مشترکین خود ھوشمندتر کنیم. 
 

بالقوه و رساندن این تعداد بھ تقریباً یک سوم آمار مشابھ   PSPSکاھش تعداد مشترکین متأثر از ھر رویداد  PG&Eیکی از اھداف امسال 
 در سال گذشتھ است. 

 
 ، ما: PSPSتر کردن مقیاس رویدادھای  برای کوچک

 
کننده بھ خطوط توزیع و خطوط انتقال ھستیم کھ باعث کم شدن میزان  ھای تقسیمھا و دستگاهدرحال اضافھ کردن سوئیچ •

 شود، ھا میخاموشی
کنند تا مانع از خاموشی برق در جوامعی شویم کھ  ھایی ھستیم کھ از مولدھای موقتی استفاده میریزشبکھدرحال توسعھ  •

 برقرار ماندن برق در آنھا امن است، و 
 درحال اجرای ھدفمند کشیدن خطوط زیرزمینی انتقال برق ھستیم  •

 
 بھ نصف برسانیم.  ۲۰۱۹ما ھمچنین در تالشیم زمان برقراری مجدد برق را نسبت بھ سال 

 
ساعت در روشنایی روز، بازرسی سیستم از نظر آسیب   ۱۲امسال ھدف ما این است کھ بعد از آرام شدن شرایط نامساعد جوی، ظرف 

 درصد مشترکین متأثر را مجدداً متصل کنیم.   ۹۸را انجام دھیم و برق 
 

 برداریم، شامل این موارد است:   PSPSتر کردن زمان رویدادھای ھایی کھ قصد داریم برای کوتاهامگ
 

 ھلیکوپتر،    ۶۵بھ  ۳۵آیند از افزایش تقریباً دو برابری تعداد ھلیکوپترھایی کھ درطول رویدادھای خاموشی بھ پرواز درمی •
 ابلیت بازرسی خطوط انتقال را در تاریکی شب دارند، و استفاده از دو ھواپیمای مجھز بھ دوربین مادون قرمز کھ ق •
 افزایش تعداد کارکنان میدانی برای سرعت بخشیدن بھ بازرسی خطوط  •

 
 

تری قبل از رویدادھای خاموشی، درطول آنھا و بعد از آنھا در اختیار مشترکین و جوامع متأثر قرار  ھمچنین، اطالعات و منابع جامع
 کنیم.  رسانی بیشتری بھ مشترکین دارای نیازھای پزشکی و نیازھای مربوط بھ زندگی مستقل ارائھ میدھیم و حمایت و خدماتمی

 
 این موارد عبارتند از: 

  
 وھوایی  بھبود فناوری ھواشناسی برای تعیین دقیق زمان و مکان بروز شرایط نامساعد آب  •
 روز را دریافت کنند، توانند اطالعات بھسایت برای اطمینان یافتن از اینکھ مشترکین ما میتقویت ظرفیت وب •



رود برق قطع و مجدداً وصل  ھای زمانی کھ انتظار میھای ارسالی برای مشترکین با لحاظ کردن بازهبھبود ھشدارھا و اعالن •
 شود، 

 ارتقای مراکز تأمین منابع اجتماعی،  •
 دھندگان خدمات حیاتی، و ھای محلی و ارائھزمانبھبود ھماھنگی با سا •
 محور برای حمایت از مشترکین دارای نیازھای پزشکی. ھای جامعھھمکاری با سازمان •

 
 

تواند خطرات خاص خود را  کند و میھای جنگل شود، اما زندگی عادی را نیز مختل میسوزیتواند مانع از آتشخاموشی برق می
 کنند بھ ھمراه داشتھ باشد. یزات پزشکی استفاده میبرای افرادی کھ از تجھ

 
بھ ھمین دلیل، تالش امسال ما روی کاھش اثرات رویدادھای خاموشی برای مشترکین، بدون بھ خطر انداختن ایمنی آنھا، متمرکز است.  

اشتن زندگی مستقل بھ جریان  برای مشترکینی کھ بھ دلیل نیازھای پزشکی و برای د برای کسب اطالعات بیشتر درباره منابع موجود 
 مراجعھ کنید.  pge.com/disabilityandagingبرق وابستھ ھستند، بھ 

 
ھای جنگل و اقداماتی کھ برای بھبود «قطع برق جھت  سوزیدرخصوص ایمنی دربرابر آتش  PG&Eبرای اطالع از آخرین اقدامات 
 مراجعھ کنید.  pge.com/wildfiresafetyدھیم، بھ حفظ ایمنی عمومی» انجام می 

 

 


