
ی تصم�م  PSPSگ�ی
 

�ا�ش را در برابر آ�ش  PG&E گ��ندە:  دە محافظت نما�د و پ�امدهای نا�وار رو�دادهای قطع برق  سوزی مصمم است تا مش�ت های گس�ت
های درختان و ذرات معلق در هوا به  وزش باد شد�د ممکن است سبب برخورد شاخه  برای حفظ ا�میف عمو� را به حداقل برساند. 
ی از آ�ش  سوزی شود. کابلهای برق، بروز خسارات ما� و وق�ع آ�ش  ا�ط نامساعد جوی برای پ�شگ�ی سوزی  در نت�جه، قطع برق در �ش

ورت �ابد.  دە ممکن است �ف �ان خود را به خطر ن�  PG&E گس�ت �گانه کارکرد قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�،   اندازد. ا�میف مش�ت
�ان است.  ورت قطع برق برای حفظ ا�میف  PG&Eسوال این است که   حفظ ا�میف مش�ت ی �  تصم�م چگونه در�ارە �ف  کند؟ گ�ی

PG&E   ا�ط جوی در گرو� از کارشناسان هواشنا� و ا�میف آ�ش محدودە تحت پوشش به خدمت   سوزی را برای پا�ش مستمر �ش
ا�ط جوی و  �ش شود که احتمال بروز آقطع برق برای حفظ ا�میف عمو� در صوریت اجرا �  گرفته است.  دە نا�ش از �ش سوزی گس�ت

، خانه و کسب
گ

، زند� ا�ط جوی هر روز، ما ترکییب از  به �ل منح� به دل وکار مردم وجود داشته باشد. آس�ب د�دن ا�میف فرد بودن �ش
ورت قطع برق در نظر �  ف �ف �م. عوامل را برای تعینی ف رط��ت، معموً� از این عوامل � گ�ی ان پاینی ف ؛ پ�ش 30توان به م�ی بییف  % و کم�ت

ما�ل/ساعت؛   40تا   30ما�ل/ساعت و وق�ع تندباد با �عت ب�ش از  19مر باد با �عت ب�ش از  و�ژە وزش مستوزش باد شد�د، به 
ان رط��ت گ�اهان؛ هشدار پرچم قرمز که از سوی �و�س م� هواشنا� صادر   ف ف بودن م�ی ف و پاینی وجود مواد خشک روی زمنی

 در محدودە تحت پوشش اشارە کرد.   PG&Eسوزی؛ و مشاهدات زمییف کارکنان  ای مرکز عمل�ات ا�میف آ�ش شود؛ مشاهدات لحظه �
ورت قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، وجود درختان بلند و احتمال برخورد این درختان با خطوط  در فرآیند تصم�م  ی در�ارە �ف گ�ی

ف در نظر گرفته �   شود. برق ن�ی
 

دە  ساز قطع برق و باال بودن شاخص احتمال آ�ش ما مناط�ت را که در آنها احتمال وق�ع همزمان ورزش باد شد�د زمینه  سوزی گس�ت
های ما و احتمال وق�ع  در این زمینه، ترکییب از تحم�ل خسارت به ز�رساخت ده�م. مد نظر قرار �   PSPSوجود دارد، برای اجرای 

دە برر� � آ�ش  شود. سوزی گس�ت
 

ورت قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� است که  برر� این مجموعه از مع�ارها گام نخست در روند تصم�م  گ��ندە:  ی در�ارە �ف گ�ی
کوش�م تا اطالعات هواشنا�  ما هموارە � ادث شود. های هواشنا� و مدی��ت حو ممکن است منجر به تحل�ل تکم�� از سوی گروە 

�ان از اطالعات کا�ف  ف فرصت منت�ش کن�م تا مش�ت ر�زی و مقابله با پ�امدهای قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، بر  برای برنامه را در اولنی
ا�ط جوی، برخوردار باشند.  کن�م که اخطارهای الزم را دو روز  پذیر باشد، ما س� � بییف امکانا�ر پ�ش  اساس احتمال ناپا�داری �ش

�ان صادر کن�م.  اخطارهای زمان قطع و وصل ج��ان برق، از ط��ق   زودتر، �ک روز زودتر و چند دق�قه پ�ش از قطع برق، برای مش�ت
های تحت تاث�ی و زمان وصل ج��ان از ط��ق تماس خودکار،  اطالعات م��وط به مناطق و �شایف  شود. تلفن، ا�م�ل و پ�امک ارسال � 

نام کنند و هشدارهای م��وط به قطع  توانند برای در�افت هشدارهای �شایف ثبت افراد بدون حساب �  شود. ا�م�ل و پ�امک ارسال � 
�ان   های مهم در�افت نمایند. برق برای حفظ ا�میف عمو� را برای �شایف  پ�ش از وق�ع رو�داد قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، مش�ت

ل، در�افت خواهند   Medical Baseline Programعضو  ف ی، مثً� از ط��ق تماس تلفیف �ا مراجعه حضوری به م�ف اخطارهای ب�ش�ت
گزاری )، رسانه pge.comسا�ت ما (اطالعات تکم�� از ط��ق وب  کرد.  تا زمان وصل   شود. های مح� منت�ش � های اجتما� و خ�ب

�ان صادر �  شدن دو�ارە ج��ان برق، اخطارها با   شود. تناوب حداقل �ک ن��ت در روز برای مش�ت
 

�ان �س�ار مهم است که از محدودە قطع برق آ�اە شوند؟ �ایف که با آنها تماس گرفته  برای گروە مش�ت ا�م �ا تماس این برای مش�ت
ها و اقدامات الزم برای کاهش  ما با�د بتوان�م پ�امدهای احتما�، مدت قطع بودن ج��ان برق و روش ا�م، چه معنایی دارد؟ نگرفته 

 پ�امدهای نا�وار را به اطالع آنان برسان�م. 
 

ا�ط جوی نامساعد،  �س از برطرف شدن گ��ندە:   کند. اطالع�ه رفع خطر را برای وصل کردن ج��ان برق صادر �  PG&E�ش
 

ف کاری که �س از صدور اطالع�ه رفع خطر انجام �  ف وسا�ل   های مناسب است. ده�م، مستقر کردن کارکنان در مکان نخستنی همچننی
، بالگردها، را آمادە خدمت  ە فرمان مشاب� در محدودە تحت پوشش   کن�م. رسایف � هوایی �س از صدور اطالع�ه رفع خطر، زنج�ی

ف گشت  گردد. زیف و وصل ج��ان آغاز � شود و فرآیند گشت اجرا � زیف ملزم به ثبت آن دسته از خسارات احتما� که  کارکنان ما در حنی
 ها تحم�ل شود، خواهند بود. دار ماندن سامانه ممکن است از د�د ما پنهان ماندە باشد �ا در صورت برق 

 
ات، وصل کردن ج��ان مراحل وصل ج��ان برق شامل صدور اطالع�ه رفع خطر، گشت گ��ندە:  ، تعم�ی �ان از  زیف ف مش�ت و آ�اە ساخنت

 را مختل  ما �  سوزی راهکار واحدی وجود ندارد. برای کاهش احتمال وق�ع آ�ش  وصل شدن ج��ان است. 
گ

دان�م که قطع برق زند�
ف دل�ل د�دگاە  کند. � �ان را در نظر � به همنی ف راهکارهایی برای کاهش آثار ناخوشایند قطع برق  های مش�ت �م و همچنان در یپ �افنت گ�ی



، هست�م. Public Safety Power Shutoff, PSPSبرای حفظ ا�میف عمو� ( برای کسب اطالعات   )، بدون به خطر افتادن ا�میف
ی از آ�ش   PG&Eدر�ارە آخ��ن اقدامات   های بهسازی فرآیند قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، به  سوزی و روشدر زمینه پ�شگ�ی

pge.com/psps   .مراجعه کن�د 


