
PSPS: Khôi phục 
 

NGƯỜI DẪN CHUYỆN:Trách nhiệm quan trọng nhất của PG&E là sự an toàn của khách hàng 
và cộng đồng của chúng tôi. Gió to có thể khiến các cành cây cùng các mảnh vụn va vào 
đường dây điện, làm hỏng thiết bị của chúng tôi và gây cháy rừng. Do đó, chúng tôi có thể cần 
phải cắt điện khi thời tiết khắc nghiệt để giúp ngăn ngừa cháy rừng. Trường hợp này được gọi 
là Cắt điện Vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff - PSPS). PG&E sẽ không bao 
giờ mạo hiểm sự an toàn của khách hàng. Trọng tâm duy nhất của Cắt điện Vì An toàn Cộng 
đồng là để giữ an toàn cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc quanh năm và 
không ngừng nghỉ để làm cho hệ thống của chúng tôi an toàn hơn và linh hoạt hơn, đồng thời 
cải thiện các sự kiện Cắt điện Vì An toàn Cộng đồng cho khách hàng và cộng đồng của chúng 
tôi. California, Oregon và Washington cùng các bang phía tây khác tiếp tục có nguy cơ cháy 
rừng gia tăng và mùa cháy rừng kéo dài. Vì sự an toàn của khách hàng và cộng đồng của 
chúng tôi, tuy nhiên, Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng tiếp tục là một công cụ cần thiết như một 
biện pháp cuối cùng. Chúng tôi bắt đầu Cắt điện Vì An toàn Cộng đồng, khi dự báo thời tiết có 
thời tiết khắc nghiệt như vậy, sự an toàn của người dân, tính mạng, nhà cửa và doanh nghiệp 
có thể gặp nguy hiểm do cháy rừng. Sau khi PG&E đã khởi động ngắt điện, chúng tôi phải đảm 
bảo rằng có thể khôi phục lại nguồn điện một cách an toàn sau khi thời tiết khắc nghiệt qua đi. 
PG&E kiểm tra từng dặm hệ thống điện đã được cắt xem có an toàn không. Tiến hành kiểm tra 
kỹ lưỡng, an toàn và hiệu quả là chìa khóa để khôi phục lại nguồn điện một cách an toàn cho 
khách hàng của chúng tôi. Quá trình này bắt đầu ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra. 
Khi chúng tôi đưa các đội ngũ vào vị trí để nhanh chóng kiểm tra các đường dây xem có bị hư 
hỏng khi thời tiết đã qua không. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của PG&E sẽ xác nhận thời 
điểm an toàn để bắt đầu kiểm tra và khôi phục nguồn điện. Các đội ngũ sử dụng nhiều phương 
pháp khác nhau để tiến hành các cuộc kiểm tra này. Nhiều dây điện của chúng tôi có thể được 
kiểm tra bởi các chuyên gia có trình độ bằng máy bay trực thăng. Phương pháp này nhanh 
chóng, nhưng có một số hạn chế, bao gồm một số thiết bị không thể nhìn thấy từ không trung 
do cây cối và các vật cản khác. Ngoài ra, máy bay trực thăng chỉ có thể được sử dụng để kiểm 
tra đường dây điện vào ban ngày. Chúng tôi cũng có máy bay có thể được sử dụng để kiểm tra 
các cấu trúc lớn hơn. Máy bay được trang bị thiết bị hồng ngoại có thể được sử dụng để tiến 
hành kiểm tra vào ban đêm. Đối với đường dây điện không thể được kiểm tra bằng đường 
hàng không, đội ngũ của PG&E sẽ thanh tra dây diện từ một chiếc xe hoặc đi bộ để đánh giá 
thiết bị được đặt gần đường. Và khi không thể kiểm tra trên không hoặc phương tiện, do vị trí 
và địa hình, đội ngũ của chúng tôi phải kiểm tra dây điện bằng đi bộ. Khi phát hiện có hư hỏng, 
các nhân viên sẽ cô lập khu vực và tiến hành sửa chữa một cách nhanh chóng và an toàn nhất 
có thể. Các đường dây chỉ được nối điện trở lại sau khi đã được kiểm tra và mọi hư hỏng đã 
được sửa chữa. Mỗi phần được nối trở lại khi được kiểm tra. Có nghĩa là sẽ có điện vào những 
thời điểm khác nhau đối với những khách hàng khác nhau. Quá trình khôi phục sẽ bắt đầu tại 
trạm biến áp và diễn ra ở cuối mạch. Khách hàng không phải đợi kiểm tra toàn bộ hệ thống 
trước khi được cấp điện trở lại. Sau khi các đường dây phục vụ nhà bạn đã được kiểm tra và 
xác nhận là an toàn, điện có thể được khôi phục lại. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào điện 
mỗi ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng về các giải pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với cơ sở hạ tầng của chúng tôi trong thời gian có nguy cơ hỏa hoạn cao. PG&E khuyến khích 
khách hàng đến Trung tâm Hành động An toàn, để tìm hiểu thông tin có giá trị về rủi ro cháy 
rừng và những gì khách hàng có thể và nên làm để chuẩn bị trước cho Cắt điện Vì An toàn 
Cộng đồng. Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực về an toàn cháy rừng của PG&E và cách 
chúng tôi đang áp dụng để cải thiện việc cắt điện vì an toàn cộng đồng, hãy truy cập trang 
pge.com/psps. 


