
 PSPSاتخاذ قرار حدث 
 

مسؤولة عن الحفاظ على سالمة عمالئنا من حرائق الغابات وتقلیل تأثیر أحداث قطع التیار الكھربائي حفاًظا   PG&Eتعد شركة  الراوي: 
فقد تتسبب الریاح العاتیة في التحام األشجار والُحطام مع خطوط الكھرباء، وفي تلف المعدات؛ األمر الذي ینجم عنھ   على السالمة العامة.

ال   ولذا قد یتعین علینا نتیجةً لذلك قطع التیار الكھربائي أثناء حدوث الطقس السيء لمنع نشوب حرائق الغابات.  نشوب حرائق الغابات.
فاًظا على السالمة العامة ھو  إن الھدف األساسي من عملیة قطع التیار الكھربائي ح ُجھًدا فیما یتعلق بسالمة العمالء.  PG&Eتّدخر 

لدى شركة   الوقت التي یتعین فیھ قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة؟ PG&Eومن ثَم، كیف تُقرر شركة  سالمة عمالئنا.
PG&E   فریقًا من خبراء األرصاد الجویة الذین یراقبون حالة الطقس دائًما للتنبؤ بأي مشكالت قد تؤثر على النظام الكھربائي على

ونحن نبدأ أحداث انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة عندما تكون توقعات األحوال الجویة قاسیة   مستوى منطقة خدمتنا.
د وتمیُّز كل حالة من حاالت الطقس،   مما یعرض سالمة األشخاص وحیاتھم ومنازلھم وأعمالھم لخطر نشوب حرائق غابات.  نظًرا لتفرُّ

وتتضمن ھذه العوامل انخفاض   فإننا نحرص على مراجعة مجموعة من العوامل عندما نُقّرر ما إذا كان یجب قطع التیار الكھربائي.
میل في   19% وأقل عموًما، والتنبؤ بھبوب ریاح شدیدة، خاصةً في حالة استمرار الریاح بسرعة أعلى من 30مستویات الرطوبة إلى 

میل في الساعة، وتسود حالة من الجفاف على المواد الموجودة على األرض وتنخفض   40إلى   30الساعة وھبوب ریاح أعلى من 
رطوبة في النباتات، وتحذیر مؤشرات الخطر الصادر عن ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة، وإجراء عملیات رصد فوریة تتم  مستویات ال

كما نضع في   على مستوى منطقة الخدمة بالكامل. PG&Eمن قَِبل مركز عملیات سالمة الغابات لدینا وفرق رصد میدانیة من شركة 
اعتبارنا أثناء اتخاذ القرار وجود عدد كاٍف من األشجار الطویلة ُعرضةً لالصطدام بخطوط التیار الكھربائي عند تحدید مدى ضرورة  

 قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة. 
 

  نحن ندرس األماكن التي قد نضطر إلى قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة بھا استناًدا إلى األماكن التي یوجد بھا عوامل
مؤثرة مساعدة أو مزیج من الریاح الشدیدة التي قد تتسبب في تطبیق نشاط قطع الخدمة إلى جانب وجود مؤشر احتمال عال جًدا أو فائق  

 إنھا مجموعة من الخسائر التي نتكبدھا في بنیتنا التحتیة إلى جانب احتمال نشوب حرائق أكبر. وب حرائق. لنش
 

ذه الخطوة األولى التي قد تؤدي إلى المزید من التحالیل من قَِبل فریق خبراء األرصاد الجویة وقیادة  تعد مجموعة المعاییر ھ الراوي: 
كما سنبذل قصارى جھودنا لمشاركة كل ما   األحداث لدینا لتحدید مدى ضرورة انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة.

نعرفھ عن الظروف الجویة في أقرب وقت ممكن حتى یكون عمالؤنا على علٍم بالمعلومات الالزمة لھم للتخطیط ألحداث انقطاع التیار  
ھدفنا، امتثاالً للقدر الذي   مة العامة، مع الوضع في االعتبار أن تنبؤات الظروف الجویة قد تكون غیر أكیدة.الكھربائي حفاًظا على السال

یتم إرسال   تسمح بھ التنبؤات الجویة، ھو إرسال إخطارات لعمالئنا قبل یومین وقبل یوم وقبل انقطاع التیار الكھربائي مباشرةً. 
اإلخطارات عبر الھاتف وعبر البرید اإللكتروني وعبر الرسائل النصیة لتحدید الموعد الذي سیتم فیھ انقطاع التیار الكھربائي وموعد  

ونحن نرسل معلومات حول المناطق والعناوین التي ستتأثر ومواعید عودة التیار الكھربائي عن طریق المكالمات   عودتھ مرةً أخرى. 
یمكن لغیر أصحاب الحسابات إنشاء حسابات لتلقي التنبیھات واإلخطارات   الھاتفیة اآللیة والرسائل النصیة ورسائل البرید اإللكتروني.

سوف یتلقى العمالء المسجلون   مھم بالنسبة لھم.  بشأن أحداث انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة المحتملة على أي عنوان 
لدینا إخطارات إضافیة، بما في ذلك اتصاالت ھاتفیة أو قرع أجراس إنذار قبل حدث   Medical Baseline Programفي برنامج 

، ووسائل التواصل  pge.comكما ننشر تحدیثات على موقعنا اإللكتروني،  .انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة 
سیتم إخطار العمالء مرة واحدة   االجتماعي، ومشاركتھا عبر وسائل التواصل االجتماعي ومشاركتھا معھم في نشرات األخبار المحلیة.

 یومیًا على األقل لحین عودة التیار الكھربائي لدیھم.
 

معنى ذلك بالنسبة للعمالء الذین تواصلنا   وما  بالنسبة لفریق خدمة العمالء، فإنھم یعنون بالفعل بتحدید النطاق الزمني لعملیة االنقطاع؟ 
تھم التأثیر الذي سیترتب على حدث االنقطاع، ومدة استمراره،  یجب أن نكون قادرین فعلیًا على مشارك معھم أو من لم نتواصل معھم؟ 

 وكیف یمكنھم التخفیف من حدة تأثیر ذلك الحدث وما یمكنھم القیام بھ لفعل ذلك. 
 

إخطاًرا بأن الحالة الجویة جیدة تماًما لبدء عملیة إعادة التیار   PG&Eبعد انتھاء الظروف الجویة القاسیة، سوف تصدر شركة  الراوي: 
 الكھربائي.

 
سیكون لدینا  الجویة، سوف نعید موظفینا إلى أماكنھم الوظیفیة المناسبة الطبیعیة أوالً.  أول ما یجب علینا فعلھ عند تحّسن األوضاع 

ا، وعندما یصبح الجو صحًوا تمامً  دینا والطائرات الھلیكوبتر الخاصة بنا، وتثبیتھم في مواضعھم على نحٍو مناسب. المساعدات الجویة ل
عندما   سیتم إصدار نفس مجموعة األوامر على مستوى المجال بالكامل، وسنبدأ عملیات التطواف بالطائرات وإعادة التیار الكھربائي.

تنطلق فرق العمل لعمل دوریات الطواف، سیُطلب منھم أیًضا توثیق مواضع التلف التي وجدوھا والتي لم نكن سنعلم بشأنھا أو الخسائر  
 التي كان من الممكن أن تحدث إذا استمرت الطاقة قید التفعیل. 

 



لیات التطواف واإلصالح وإعادة التیار  تتضمن خطوات عودة التیار الكھربائي أن یصبح الطقس صحًوا تماًما، والقیام بعم الراوي: 
إننا نعلم أن   لیس ھناك حل واحد للحد من مخاطر حرائق الغابات.  الكھربائي، وبعد ذلك إخطار العمالء بأنھ قد تمت إعادة التیار الكھربي. 

ولھذا فنحن نستمع لعمالئنا ونبذل جھوًدا متواصلة من أجل تحدید ُسبُل تقلیل تأثیر أحداث انقطاع التیار   انقطاع الكھرباء یُعّطل الحیاة. 
المبذولة للحفاظ على سالمة    PG&Eولالطالع على آخر جھود شركة  ا على السالمة العامة بدون اإلضرار بالسالمة. الكھربائي حفاظً 

زیارة موقع  الغابات والُسبُل التي نتبعھا لتحسین مستویات انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة، تفضل ب 
pge.com/psps . 


