
Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat (Community Wildfire 
Safety Program) 
Long Form Video Script - Ano Ang Bago sa 2020? 
 
Sa pagharap ng California sa mas matinding banta ng sunog na mabilis kumalat, pinapahusay at 
pinapalawak ng PG&E ang aming mga hakbang para mapababa ang mga peligro ng sunog na mabilis 
kumalat sa kabuuan ng sineserbisyuhan naming teritoryo. 
 
Kapag nagbabanta ang masamang lagay ng panahon sa isang bahagi ng sistema ng kuryente, posibleng 
kailanganin ng PG&E na patayin ang kuryente para sa kaligtasan ng publiko. Tinatawag itong Pagpatay sa 
Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko. 
 
Ang tanging layunin ng Pagpatay sa Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power 
Shutoff o PSPS) ay ang pagpapababa sa peligro ng mga mapaminsalang sunog na mabilis kumalat tuwing 
masama ang panahon. 
 
Ngayong taon, papahusayin at papalawakin ng PG&E ang mga hakbang nito para mapababa ang mga 
peligro ng sunog na mabilis kumalat at mapanatiling ligtas ang aming mga customer at komunidad.  
 
Patuloy kaming natututo sa mga nakaraang pagpatay ng kuryente, at sinisikap naming paliitin at paikliin 
ang mga ito, at gawin ang mga ito sa mas matalinong paraan para sa aming mga customer. 
 
Isa sa mga layunin ng PG&E sa taong ito ay ang mapaliit ang bilang ng mga customer na apektado ng 
bawat posibleng PSPS nang humigit-kumulang one-third kumpara sa mga kaparehong lagay ng panahon 
noong nakaraang taon. 
 
Para mas paliitin ang mga PSPS, kami ay: 
 

• Magdaragdag ng mga switch at sectionalizing device sa aming mga linya ng distribution at 
transmission na maglilimita sa laki ng mga pagkawala ng kuryente, 

• Bubuo ng mga microgrid na gumagamit ng mga pansamantalang generator para mapanatili ang 
kuryente sa mga komunidad kung saan ito ligtas gawin, at 

• Magsasagawa ng mga naka-target na undergrounding ng aming mga linya ng kuryente 
 
Layunin naming paikliin sa kalahati kumpara noong 2019 ang tagal ng pagbabalik ng kuryente. 
 
Layunin namin sa taong ito ang pag-iinspeksyon kung may pinsala sa sistema at ang pagbabalik ng 
kuryente sa 98% ng mga apektadong customer sa loob ng 12 daylight na oras pagkaraan ng masamang 
panahon. 
 
Kabilang sa mga hakbang na isasagawa namin para mas mapaikli ang mga PSPS ang mga sumusunod:  
 

• Mula 35, halos dodoblehin namin sa 65 ang eksklusibo naming helicopter fleet sa mga panahon 
ng pagpatay ng kuryente,  

• Paggamit ng dalawang eroplanong may mga infrared camera na kayang magsiyasat ng mga linya 
ng transmission sa gabi, at 

• Pagdaragdag ng mas maraming tauhan sa field para mapabilis ang inspeksyon ng mga linya 



 
 
Magbibigay rin kami ng mas komprehensibong impormasyon at resource sa mga customer at 
komunidad bago ang pagpatay, habang nakapatay, at pagkatapos patayin ang kuryente, at magbibigay 
rin kami ng higit na tulong at outreach para tulungan ang aming mga customer na may mga 
pangangailangan sa kalusugan at sa independent na pamumuhay.  
 
Kabilang dito ang: 
  

• Pagpapahusay ng teknolohiya sa meteorology (agham ng lagay ng panahon) para matukoy ang 
oras at lokasyon ng masamang panahon  

• Pagpapalaki sa kapasidad ng website para matiyak na makakakuha ang aming mga customer ng 
bagong impormasyon, 

• Pagpapahusay sa mga alerto at abiso sa customer pagdating sa mga agwat ng panahon kung 
kailan inaasahang mawawala at maibabalik ang kuryente, 

• Pagpapaunlad sa Mga Community Resource Center, 
• Pagpapahusay ng koordinasyon sa mga lokal na ahensya at mga tagabigay ng serbisyo para sa 

kritikal na sitwasyon, at 
• Pakikipagtulungan sa mga organisasyon sa komunidad para suportahan ang mga customer na 

may mga medikal na pangangailangan. 
 
 
Bagama't naiiwasan ang mga sunog na mabilis kumalat sa pamamagitan ng pagpatay ng kuryente, 
nakakaabala rin ito ng buhay at may kasama rin itong mga panganib, lalo na para sa mga taong 
nangangailangan ng kuryente para sa medikal na kagamitan. 
 
Kaya naman nakatuon ang pagsisikap namin sa taong ito para mabawasan ang mga epekto nito sa aming 
mga customer nang hindi nakokompromiso ang kaligtasan. Para matuto pa tungkol sa mga tulong para 
sa aming mga customer na nakadepende sa kuryente para sa mga pangangailangan sa kalusugan at 
independent na pamumuhay, bisitahin ang pge.com/disabilityandaging. 
 
Para sa mga pinakabago tungkol sa mga hakbang ng PG&E sa kaligtasan laban sa sunog na mabilis 
kumalat at mga paraan kung paano namin pinapahusay ang mga Pagpatay sa Kuryente para sa 
Kaligtasang Pampubliko, bisitahin ang pge.com/wildfiresafety. 
 

 


