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NGƯỜI DẪN CHUYỆN: Chúng tôi không ngừng giới thiệu chương trình Bảo Vệ An Toàn 
Chống Cháy Rừng cho Cộng Đồng nhằm củng cố và cải thiện hệ thống điện để bảo vệ an toàn 
cho 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, và đây được gọi 
là Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng (PSPS). . Vì sự an toàn của khách hàng và cộng đồng của 
chúng tôi, Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng tiếp tục là một công cụ cần thiết như một biện pháp 
cuối cùng. Tuy nhiên. chúng tôi cũng hiểu rằng việc mất điện có thể gây nhiều phiền toái, và đó 
là lý do chúng tôi lắng nghe khách hàng của mình và tìm cách giảm tác động của Cắt Điện vì 
An Toàn Cộng Đồng mà không ảnh hưởng đến an toàn. PG&E có đội ngũ chuyên gia khí tượng 
giàu kinh nghiệm liên tục theo dõi tình hình thời tiết để phát hiện các vấn đề có thể ảnh hưởng 
đến hệ thống điện. Việc theo dõi bao gồm theo dõi nhiệt độ khắc nghiệt, bão và thời tiết khắc 
nghiệt có thể bao gồm cả nguy cơ cháy rừng. Chúng tôi bắt đầu các sự kiện Cắt Điện vì An 
Toàn Cộng Đồng khi dự báo thời tiết khắc nghiệt đến mức an toàn, tính mạng, nhà cửa và 
doanh nghiệp của người dân có thể gặp nguy hiểm do cháy rừng. Vì tình hình thời tiết mỗi lúc 
một khác, chúng tôi sẽ cẩn trọng xem xét nhiều yếu tố khi quyết định liệu có phải cắt điện hay 
không. Các tiêu chí này thường bao gồm độ ẩm thấp, thường là 30% trở xuống, dự báo có gió 
lớn, đặc biệt là mức gió duy trì trên 19 dặm một giờ và gió giật trên 30-40 dặm một giờ, thường 
xảy ra khi gió duy trì 19 dặm một giờ, tình trạng vật liệu khô trên mặt đất và độ ẩm thấp của 
thảm thực vật, cảnh báo cờ đỏ do Cơ quan Thời tiết Quốc gia tuyên bố, các quan sát theo thời 
gian thực từ Trung tâm Điều hành An toàn Cháy rừng của chúng tôi và các đội làm việc trên 
toàn khu vực phục vụ. Quy trình ra quyết định của chúng tôi cũng tính đến việc có những cây 
cao có thể chạm vào đường dây điện khi xác định xem có cần thiết phải thực hiện Cắt Điện vì 
An Toàn Cộng Đồng hay không. Bộ tiêu chí này là bước đầu tiên có thể dẫn đến những phân 
tích sâu hơn từ nhóm khí tượng của chúng tôi để xác định xem sự kiện Cắt Điện vì An Toàn 
Cộng Đồng có cần thiết hay không. Để xác định cách ngăn chặn và ứng phó tốt nhất với các vụ 
cháy rừng. chúng tôi đang thử nghiệm và sử dụng các công cụ và công nghệ mới. Chúng tôi 
đang sử dụng mô hình rủi ro nâng cao để ưu tiên hơn cho các nỗ lực an toàn cháy rừng của 
mình và cố gắng phòng ngừa ở các khu vực và cộng đồng có nguy cơ cao nhất. Mô hình về rủi 
ro cháy rừng nâng cao này cho phép chúng tôi xác định chính xác hơn các khu vực cần tập 
trung các nỗ lực để củng cố hệ thống và giảm thiểu rủi ro cháy rừng. Chúng tôi cũng đang đặt 
thêm các trạm theo dõi thời tiết và camera có độ nét cao để cải thiện khả năng dự báo về thời 
tiết khắc nghiệt. Kế hoạch của chúng tôi là đến cuối năm 2021 sẽ có tổng thể 1,300 trạm theo 
dõi thời tiết, trên toàn bộ khu vực phục vụ của mình, để giúp chúng tôi dự đoán và ứng phó với 
các mối đe dọa về thời tiết khắc nghiệt vì sự an toàn của khách hàng. Dự kiến đến cuối năm 
2022 chúng tôi sẽ có tổng thể 600 camera có độ nét cao trong vùng dịch vụ của mình để giúp 
cải thiện khả năng chủ động ứng phó với các mối đe dọa về thời tiết khắc nghiệt. PG&E có một 
trang web dành riêng với dữ liệu được truyền trực tuyến suốt ngày đêm theo thời gian thực từ 
mạng lưới các trạm theo dõi thời tiết nâng cao của chúng tôi. Trang web cũng bao gồm dự báo 
7 ngày về thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra sự cố Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng. Truy cập 
trang pge.com/weather để biết địa điểm của các trạm theo dõi thời tiết ở khu vực của quý vị. 
PG&E cũng khuyến khích khách hàng đến Trung Tâm Hành Động An Toàn để tìm hiểu những 
thông tin có giá trị về rủi ro cháy rừng và những gì khách hàng có thể và nên làm để giữ an toàn 
cho ngôi nhà, gia đình hoặc cơ sở kinh doanh của mình. 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. 


