
Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng 
Long Form Video Script - Có Điều Gì Mới trong năm 2020? 
 
Khi California phải đối mặt với các mối đe dọa cháy rừng gia tăng, PG&E đang tăng cường và mở rộng nỗ 
lực của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro cháy rừng trên toàn bộ địa bàn dịch vụ của chúng tôi. 
 
Nếu thời tiết xấu đe dọa một phần hệ thống điện phục vụ cộng đồng, PG&E có thể cần phải ngắt điện để 
bảo vệ an toàn công cộng. Trường hợp này gọi là Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng. 
 
Mục đích duy nhất của việc Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng, hay PSPS, là để giảm nguy cơ xảy 
ra cháy rừng nghiêm trọng trong thời tiết khắc nghiệt. 
 
Năm nay, PG&E đang tăng cường và mở rộng các nỗ lực giảm nguy cơ cháy rừng và bảo vệ an toàn cho 
các khách hàng của chúng tôi và cộng đồng.  
 
Chúng tôi tiếp tục học hỏi từ các sự kiện trước đây và chúng tôi đang nỗ lực để giảm quy mô các sự kiện 
này, rút ngắn độ dài thời gian và nội dung chương trình thông minh hơn cho khách hàng của mình. 
 
Một trong những mục tiêu của PG&E trong năm nay là giảm khoảng một phần ba số lượng khách hàng bị 
ảnh hưởng do mỗi sự kiện PSPS tiềm năng so với các sự kiện thời tiết tương tự trong năm ngoái. 
 
Để giảm quy mô các sự kiện PSPS, chúng tôi cần: 
 

• Bổ sung thêm thiết bị chuyển đổi và thiết bị phân đoạn vào cả đường dây phân phối và đường 
dây truyền tải của chúng tôi để hạn chế quy mô của tình trạng ngắt điện, 

• Phát triển các lưới điện siêu nhỏ sử dụng máy phát điện tạm thời để duy trì nguồn điện trong 
các cộng đồng ở những nơi an toàn và 

• Tiến hành nhắm mục tiêu vào các đương dây điện ngầm 
 
Chúng tôi cũng đang tìm cách cắt giảm một nửa thời gian để cấp lại điện so với năm 2019. 
 
Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là kiểm tra hệ thống để phát hiện hư hỏng và khôi phục lại nguồn 
điện cho 98% khách hàng bị ảnh hưởng trong vòng 12 giờ ban ngày sau khi thời tiết khắc nghiệt đã qua 
đi. 
 
Các bước chúng tôi đang thực hiện để rút ngắn độ dài thời gian cho các sự kiện PSPS bao gồm:  
 

• Tăng gần gấp đôi đội trực thăng chuyên dụng của chúng tôi trong các sự kiện từ 35 lên 65,  
• Sử dụng hai máy bay có camera hồng ngoại có khả năng kiểm tra các đường dây truyền điện vào 

ban đêm và 
• Bổ sung thêm nhiều đội nhân viên tại hiện trường để tăng tốc độ kiểm tra các đường dây điện 

 
 
Chúng tôi cũng đang cung cấp thông tin và các nguồn trợ giúp toàn diện hơn cho các khách hàng và cộng 
đồng trước, trong và sau sự kiện, đồng thời cung cấp nhiều hỗ trợ và sự tiếp cận hơn để giúp khách 
hàng có các nhu cầu y tế và sinh hoạt độc lập.  
 



Trong đó bao gồm: 
  

• Cải tiến công nghệ khí tượng để xác định chính xác thời gian và địa điểm diễn ra tình hình thời 
tiết khắc nghiệt  

• Nâng cao khả năng của trang web để đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể nhận được 
thông tin cập nhật, 

• Cải thiện các cảnh báo và thông báo dành cho khách hàng với khung thời gian dự kiến ngắt điện 
và có điện trở lại, 

• Nâng Cấp Các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng, 
• Cải tiến việc phối hợp với các cơ quan địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu và 
• Làm việc với các tổ chức cộng đồng để hỗ trợ khách hàng có các nhu cầu y tế. 

 
 
Việc ngắt điện có thể phòng chống cháy rừng, nhưng cũng có thể làm gián đoạn cuộc sống và có thể bao 
gồm những nguy cơ riêng, đặc biệt đối với những người cần nguồn điện để chạy thiết bị y tế. 
 
Đó là lý do tại sao công việc của chúng tôi trong năm nay là tập trung vào việc làm giảm tác động đến 
khách hàng mà không ảnh hưởng đến sự an toàn. Để tìm hiểu thêm về các nguồn trợ giúp có sẵn cho các 
khách hàng cần sử dụng điện cho các nhu cầu y tế và sinh hoạt độc lập của chúng tôi, vui lòng truy cập 
pge.com/disabilityandaging. 
 
Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực an toàn cháy rừng của PG&E và những cách chúng tôi thực hiện 
để cải thiện việc Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng, hãy truy cập pge.com/wildfiresafety. 
 

 


