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ی از آ�ش مان برای پ�ش های به عنوان بخ�ش از تالش گ��ندە:  دە، در حال تق��ت س�ستم برق سوزی گ�ی رساین �تا� قلمرو  های گس�ت
ا�ط جوی  این اقدام، مشهور به تق��ت س�ستم، توص�ف ما از تالش  مان هست�م. خدمایت  ایت است که در برابر �ش ن مان برای نصب تجه�ی

دە، مقاوم نامساعد و خطرات آ�ش  های برق  ما در این اقدامات، س�ستم برق اند. شدە تر طرا� و ساختهسوزی گس�ت رساین را با ت�ی
ن ا�جاد تر و کابل قوی  سوزی  های توز�ــــع برق در نوا� دارای خطر ز�اد آ�ش ما�ل مس�ی ز�رزمیین کابل   10000 های برق پوش�دە و ن�ی

�ن خطر آ�ش کن�م. تق��ت �   افتد. سوزی اتفاق � این اقدام در طول سال�ان متوا� و برای هزاران کابل توز�ــــع در نوا� دارای ب�ش�ت
 در زمان این کار به کاهش خطر آ�ش 

�
دە و افزا�ش ا�مین بلندمدت مخصوصا کند و  �  سوزی کمکهای دارای خطر ز�اد آ�شسوزی گس�ت

ا�ط جوی زمستان را بهبود �   راهکار واحدی وجود ندارد.  سوزی برای کاهش احتمال وق�ع آ�ش  بخشد. مهم�ت اینکه قابل�ت اتکا در �ش
ا�ط آ�ش  دە در �تا� ا�الت وخ�م همچنان که �ش ن پیوست تر � سوزی گس�ت سازی خطر خود را ارز�ایب  ه فناوری و مدلشود، ما ن�ی

 شامل این موارد خواهد شد: تع��ض   سوزی خود را ارتقاء ده�م. کن�م تا بتوان�م اقدامات ا�مین در برابر آ�ش �
�
این اقدامات مخصوصا

های برق نا�ش از مواردی مثل پوشش گ�ا�، پرندگان �ا حیوانات، تماس �ا  خطوط لخت با خطوط پوش�دە برای کاهش خطر قط� 
ش و جداسازی خطوط برای اطمینان از اینکه کابل  برخورد با خطوط برق.   ها در طول بادهای شد�د هیچ تما� نداشته باشند. گس�ت

ها و ب�ج  های برق قوی  های برق برای محافظت در برابر تماس حیوانات و پرندگان. پوشاندن همۀ عنا� دارای برق روی ت�ی تر  نصب ت�ی
های چویب با مواد مقاوم در برابر آ�ش  ات اضا�ن برای ارائۀ �شتیباین و پوشاندن ت�ی ن های  پذيرى سازە سوزی برای ارتقاء انعطاف و تجه�ی

و در نوا� دارای خطر ز�اد آ�ش   10000ا�جاد   خودمان.  سابقه  سوزی در قالب اقدامات یب ما�ل مس�ی ز�رزمیین از خطوط توز�ــــع ن�ی
ل از راە دور. و نصب شبکه  ساله. -چند هایی که خطرات  حل هست�م، و برای رس�دن به راە ما هر روز به برق وا�سته  های دارای کن�ت

�ان خود همکاری � دوران دارای خطر ز�اد آ�ش  برای کسب اطالعات ب�ش�ت در�ارە اقدامات   کن�م. سوزی را به حداقل برساند، با مش�ت
 مراجعه کن�د.   pge.com/wildfiresafetyسوزی ما، به ا�مین در برابر آ�ش 


