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�ن مسئول�ت  گ��ندە:  �ان و جوامع ماست. PG&Eمهم�ت های  وزش باد شد�د ممکن است سبب برخورد شاخه  ، حفظ ا�میف مش�ت
ا�ط نامساعد   سوزی شود. درختان و ذرات معلق در هوا به کابلهای برق، بروز خسارات ما� و وق�ع آ�ش  در نت�جه، قطع برق در �ش

ی از آ�ش  ورت �ابد. جوی برای پ�شگ�ی دە ممکن است �ف  Publicبه این اقدام، قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� (  سوزی گس�ت
Safety Power Shutoff� شود. ) گفته PG&E  �ان خود را به خطر ن� �گانه کارکرد قطع برق برای حفظ ا�میف   اندازد. ا�میف مش�ت
�ا  تر کردن س�ستم خودمان در تالش هست�م  تر و منعطف وقفه برای ا�من سال و یب  مدت  در تمام ما  ن است. عمو�، حفظ ا�میف مش�ت

�ان و جوامع خود ارتقاء � و رو�دا    California، Oregonهای شهرستان  ده�م. دهای قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� را برای مش�ت
با این حال، برای   سوزی هستند. سوزی و در طول فصل آ�ش های غریب در معرض افزا�ش احتمال آ�شو سایر ا�الت  Washingtonو 

�ان و جوامع، قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� ( وری است  Public Safety Power Shutoffحفظ ا�میف مش�ت ) همچنان ابزاری �ف
ا�ط جوی وخ�� پ�ش قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� را در زمایف اجرا �  شود. عنوان راهکار آخر به کار گرفته �و به  بییف  کن�م که �ش

، خانه و کسب 
گ

دە وجود داشته باشد. وکار مردم در معرض خطر آ�ششدە باشد و اینکه جان، زند� وع قط�   سوزی گس�ت بعد از �ش
ف ش��م که برق را � PG&Eبرق توسط   ا�ط جوی نامساعد مطمنئ   PG&E توان بصورت ا�من وصل کرد. ، با�د �س از برطرف شدن �ش

های جامع، ا�من و مؤثر، کل�د  اجرای بازر�  کند. رسایف که بخاطر حفظ ا�میف خاموش شدە بودە را بازر� � هر ما�ل س�ستم برق 
�ان ماست.  ا�ط جوی وخ�م در ج��ان باشد، آغاز �  اص� وصل ا�من برق برای مش�ت ا�ط   شود. این روند حیت در زمایف که �ش وقیت �ش

 خطوط به محل تمام شود، خدمه خود را برای بازر� ��ــــع آس�ب جوی
گ

  PG&Eمرکز عمل�ات اضطراری   کن�م. ها اعزام �د�د�
ها استفادە  خدمه از روشهای مختل�ف برای اجرای این بازر�  ها و وصل مجدد برق را تأی�د خواهد کرد. زمان ا�من برای آغاز بازر� 

، بازر� کرد. �س�اری از خطوط ما را �  کنند. � ا�ط و با استفادە از ه� ک���ت این روش ��ــــع است،   توان توسط متخصصان واجد�ش
ات بخاطر وجود درختان و سایر موانع از باال قابل د�دن ن�ستند. اما محدود�ت  ف عالوە بر این، ه�   هایی دارد، از جمله اینکه بر�ف تجه�ی

ها را �  ف هواپ�ماهایی دار�م که �  توان برای بازر� خطوط در ساعات روز استفادە کرد. ک���ت توان از آنها برای بازر�  همچننی
ات مادون  های بزرگ�ت استفادە کرد. سازە  ف خدمه   ها در شب استفادە کرد. توان برای اجرای بازر� قرمز را �  هواپ�ماهای مجهز به تجه�ی

PG&E �ایت که نزد�ک جادە له نقل�ه بازر� � خطو� را که از هوا قابل بازر� ن�ستند از �ک وس ف ها هستند را با پای  کنند �ا تجه�ی
، بازر� و وقیت بخا  کنند. پ�ادە ارز�ایب �  ف های هوایی �ا وس�له نقل�ه ممکن نباشد، خدمع ما با�د خطوط را با  طر موقع�ت و ن�ع زمنی

ات را  هر جا آسییب پ�دا شود، خدمه آن منطقه را جدا � پای پ�ادە بازر� کنند.  ، هر گونه تعم�ی کنند و با �عت و ا�میف هرچه ب�ش�ت
بعد از   شود که کامل بازر� شدە باشند و هر گونه آسییب مرمت شدە باشد. برق خطوط تنها زمایف دئبارە وصل �  انجام خواهند داد. 

�ان شود. بازر� هر بخش، برق آن دو�ارە وصل �  وصل   های مختلف وصل خواهد شد. مختلف، در زمان  بدین معنا که برق مش�ت
�ان منتظر باشند کل س�ستم   ه خواهد داشت. شود و تا انتهای مدار ادام های فر� برق آغاز �مجدد در �ست  الزم ن�ست مش�ت

به محض اینکه خطوط خدمات دهندە به خانه شما بازر� شود و ا�میف آنها تأی�د شود، برق   بازر� شود تا برق دو�ارە وصل شود. 
های ما را در دوران  هایی که خطرات ز�رساختحل ما هر روز به برق وا�سته هست�م، و برای رس�دن به راە دو�ارە وصل خواهد شد. 

�ان خود همکاری � سوز دارای خطر ز�اد آ�ش  �ان خود � PG&E کن�م. ی به حداقل برساند، با مش�ت خواهد که برای کسب  از مش�ت
�ان با�د پ�ش�ت برای آمادە شدن برای قطع  شمند در�ارە خطرات آ�ش اطالعات ارز  دە و اقدامات احتما� و الز� که مش�ت سوزی گس�ت

آخ��ن اقدامات  برای کسب اطالعات در�ارە  مراجعه کنند.  Safety Action Centerبرق برای حفظ ا�میف عمو� انجام دهند، به 
PG&E  ی از آ�ش مراجعه   pge.com/pspsبه های بهسازی فرآیند قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، سوزی و روش در زمینه پ�شگ�ی

 کن�د. 


