
 PSPSمراقبة حالة الطقس ترقبًا ألحداث 
 

بُغیة تعزیز نظامنا الكھربائي وتحسینھ من   Community Wildfire Safety Programنحن نسعى دائًما لتطویر برنامج  الراوي: 
فقد تتسبب الریاح العاتیة في التحام األشجار والُحطام مع خطوط الكھرباء، وفي تلف المعدات؛ األمر   أجل سالمة عمالئنا ومجتمعاتنا.

ونتیجةً لذلك، قد یتعین علینا قطع التیار الكھربائي أثناء الطقس السيء لمنع نشوب حرائق الغابات،   الذي ینجم عنھ نشوب حرائق الغابات. 
حرًصا على سالمة عمالئنا ومجتمعاتنا، وال یزال قطع التیار   سالمة العامة. وھذا ما یُعرف باسم قطع التیار الكھربائي حفاًظا على ال

بالرغم من ذلك، فنحن ندرك أن انقطاع   امة لیكون وسیلة مھمة تستخدم كمالذ أخیر في حالة الخطر. الكھربائي حفاًظا على السالمة الع
ائي قد یكون سببًا في التعطیل، وھذا ھو السبب وراء استماعنا لعمالئنا والبحث عن طرق لتقلیل قطع التیار الكھربائي حفاًظا  التیار الكھرب 

فریقًا من خبراء األرصاد الجویة الذین یراقبون حالة   PG&Eلدى شركة  )، دون المساس بالسالمة.PSPSعلى السالمة العامة (
یتضمن ذلك مراقبة درجات الحرارة القصوى والعواصف والظروف   الطقس دائًما للتنبؤ بأي مشكالت قد تؤثر على النظام الكھربائي.

ونحن نبدأ أحداث قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة عندما   الجویة القاسیة التي قد تتضمن خطر نشوب حرائق غابات.
د   ة األشخاص وحیاتھم ومنازلھم وأعمالھم لخطر نشوب حرائق غابات. تكون توقعات األحوال الجویة قاسیة مما یعرض سالم نظًرا لتفرُّ

 س، فإننا نحرص على مراجعة مجموعة من العوامل عندما نُقّرر ما إذا كان یجب قطع التیار الكھربائي.وتمیُّز كل حالة من حاالت الطق 
مرار  % وأقل عموًما، والتنبؤ بھبوب ریاح شدیدة، خاصةً في حالة است 30ه المعاییر عموًما انخفاض مستویات الرطوبة، وتتضمن ھذ

میل في الساعة، وتحدث غالبًا عند استمرار ھبوب   40إلى  30میل في الساعة وھبوب ریاح أعلى من  19الریاح بسرعة أعلى من 
میل في الساعة، تسود حالة من الجفاف على المواد الموجودة على األرض وتنخفض مستویات الرطوبة في   19الریاح بسرعة 

الخضروات، وتحذیر مؤشرات الخطر الصادر عن ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة، وإجراء عملیات رصد فوریة تتم من قَِبل مركز  
دد  كما نضع في اعتبارنا أثناء عملیة اتخاذ القرار وجود ع بات لدینا وفرق عمل على مستوى منطقة الخدمة بالكامل.عملیات سالمة الغا

كاٍف من األشجار الطویلة ُعرضةً لالصطدام بخطوط التیار الكھربائي عند تحدید مدى ضرورة قطع التیار الكھربائي حفاًظا على  
تعد مجموعة المعاییر ھذه الخطوة األولى التي قد تؤدي إلى المزید من التحالیل من قَِبل فریق خبراء األرصاد الجویة   السالمة العامة. 

لتحدید الطرق المثلى لمنع حرائق الغابات والتصدي لھا،   لدینا لتحدید مدى ضرورة قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة. 
كما نستخدم نماذج محسَّنة لتقییم المخاطر من أجل تحدید أولویاتنا بشكٍل أفضل من أجل تحدید   نحن نختبر ونستخدم تقنیات وأدوات جدیدة. 

یتیح ھذا النموذج الُمحسَّن لتقییم مخاطر   ألكثر عرضةً للخطر.الجھود المبذولة للحفاظ على سالمة الغابات لدینا في المناطق والمجتمعات ا
كما نقوم بتثبیت  كثر احتیاًجا لتركیز جھود نظام التجمید وتقلیل مخاطر حرائق الغابات لدینا.حرائق الغابات لنا التحدید الدقیق للمناطق األ

، نخطط ألن یكون لدینا  2021بنھایة عام  ویة إضافیة وكامیرات فائقة الدقة لتحسین التنبؤ بالظروف الجویة القاسیة. محطات أرصاد ج
محطة جویة، على مستوى منطقة الخدمة بالكامل، لمساعدتنا في التنبؤ واالستجابة للمخاطر الجویة الخطیرة حفاًظا على   1300إجمالي 

كامیرا فائقة الدقة في منطقة الخدمة للمساعدة في تحسین قدرتنا على   600، نخطط لوضع إجمالي 2022وبنھایة عام  سالمة عمالئنا.
موقع إلكتروني متخصص یبث معلومات على مدار الساعة   PG&Eكما تمتلك شركة  لفعالة للتصدي للمخاطر الجویة البالغة. االستجابة ا

كما یحتوي الموقع اإللكتروني أیًضا على تنبؤات جویة على مدار   وبشكل فوري من شبكة محطات األرصاد الجویة المتطورة لدینا. 
تفضل بزیارة   ى السالمة العامة. األسبوع بشأن الظروف الجویة القاسیة التي قد تتسبب في انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا عل

pge.com/weather .كما تُحث شركة   لالطالع على محطات األرصاد الجویة الموجودة في منطقتكPG&E  ا على التوجھ  عمالئن
مالء القیام بھ وما یمكنھم لمعرفة معلومات قیمة حول مخاطر حرائق الغابات وما یجب على الع Safety Action Centerإلى مركز 

المبذولة للحفاظ على   PG&Eآخر جھود شركة ولالطالع على  القیام بھ من أجل الحفاظ على سالمة منازلھم أو أسرھم أو أعمالھم. 
الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة، تفضل بزیارة   سالمة الغابات والُسبُل التي نتبعھا لتحسین مستویات انقطاع التیار

pge.com/psps . 


