
 ) چ�ست؟ Public Safety Power Shutoffقطع برق برای حفظ ا�میف عمو� (
 

سوزی و  های غریب در معرض افزا�ش احتمال آ�ش و سایر ا�الت  Washingtonو   California، Oregonهای شهرستان  گ��ندە: 
های درختان و ذرات معلق در هوا به کابلهای  وزش باد شد�د ممکن است سبب برخورد شاخه  سوزی هستند. طوالیف شدن فصل آ�ش 

ی از آ�ش  سوزی شود. برق، بروز خسارات ما� و وق�ع آ�ش ا�ط نامساعد جوی برای پ�شگ�ی دە  در نت�جه، قطع برق در �ش سوزی گس�ت
ورت �ابد.  طبق   شود. ) گفته � Public Safety Power Shutoffبه این اقدام، قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� (  ممکن است �ف

 California Public Utilities Commission( اعالم «کم�سیون خدمات همگایف کال�فرن�ا» 
�
رسایف به  خطوط برق  1/3)، تق��با

�ان هم  �ان خود را به خطر ن�  PG&E کنند. سوزی عبور � ا�نون از مناطق مستعد آ�ش مش�ت �گانه کارکرد قطع برق   اندازد. ا�میف مش�ت
�ان است.  ی برای کمک 2021در سال  برای حفظ ا�میف عمو�، حفظ ا�میف مش�ت �ان و جوامع در  ، اقدامات ب�ش�ت رسایف به مش�ت

ف و �س از رو�دادهای قطع برق برا بازە  هر روز   PG&E ی حفظ ا�میف عمو�، در دستور کار قرار گرفته است. های زمایف پ�ش، حنی
ا�ط سامانه  ف ا�میف ب�ش کند که این پا�ش ارز�ایب لزوم اقدامات کنشگرانه برای قطع برق،  برداری پا�ش � هرە های خود را برای تضمنی

توان برای وق�ع رو�داد قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� ذکر کرد،  که دل�ل خا� را ن� بااین  شود. عنوان آخ��ن راهکار، را شامل � به 
ان رط��ت، معموً�  ف ف بودن م�ی ؛ پ�ش30بر�ف عوامل مانند پاینی و�ژە وزش مستمر باد با �عت ب�ش از  بییف وزش باد شد�د، به % و کم�ت

ان رط��ت    40تا   30ما�ل/ساعت و وق�ع تندباد با �عت ب�ش از   19 ف ف بودن م�ی ف و پاینی ما�ل/ساعت؛ وجود مواد خشک روی زمنی
در فرآیند   شوند. ساز این رو�داد �سوزی زمینه ای مرکز عمل�ات ا�میف آ�ش پرچم قرمز و مشاهدات لحظه گ�اهان؛ هشدار 

ف در  گتصم�م  ورت قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، وجود درختان بلند و احتمال برخورد این درختان با خطوط برق ن�ی ی در�ارە �ف �ی
ورت قطع برق برای  برر� این مجموعه از مع�ارها گام نخست گروە هواشنا� ما برای تصم�م  شود. نظر گرفته �  ی در�ارە �ف گ�ی

ان تاث�ی رو�دادهای قطع برق برای حفظ ا�میف   حفظ ا�میف عمو� است که ممکن است منجر به تحل�ل تکم�� شود.  ف برای کاهش م�ی
�ان استقبال �  ده�م. کن�م و از ط��ق ارائه اطالعات تکم�� و منابع سودمند، به بازخورد آنها پاسخ � عمو�، ما از د�دگاە مش�ت

�ان را با همکاری سازمانامسال، ما ک�ف�ت خدمات اطالع  د غذایی کم� با  ا�م. عرضه موا محور بهبود دادە -های جامعهرسایف به مش�ت
ا�ط، ا ، رساندن باتری Meals On Wheels�اری بانکهای مح� غذا و  �ان واجد�ش ، و  فتتاح چندین مرکز کمک های س�ار به مش�ت رسایف

�ان  بهبود ک�ف�ت اطالع رسایف با صدور هشدارهای �شایف برای افراد فاقد حساب و صدور اخطار و مراجعه به منازل برای مش�ت
Medical Baseline  .را  ما �  برای اعالم زمان قطع و وصل ج��ان برق، بخ�ش از فرآیند بهسازی بودە است 

گ
دان�م که قطع برق زند�

ف ر  کند. مختل �  ف دل�ل همچنان در یپ �افنت  Publicاهکارهایی برای کاهش آثار ناخوشایند قطع برق برای حفظ ا�میف عمو� ( به همنی
Safety Power Shutoff, PSPSهست�م. )، ب ، رسایف زودهنگام در�ارە رو�دادهای قطع برق برای  اطالع  دون به خطر افتادن ا�میف

، مح� و قب�له ماموران خدمات اضطراری مانند آ�ش حفظ ا�میف عمو� به   ، پل�س و ادارات ا�الیت ای خدمات اضطراری با هدف  �شایف
ف جزو اقدامات ما بودە است.  وری را از ط��ق تماس، پ�امک   فراهم کردن فرصت �سیج امکانات ن�ی هدف ما این است که اخطارهای �ف

�ان صادر کن�م.  ما از امکانات   و ا�م�ل در فاصله دو روز ماندە، �ک روز ماندە و چند دق�قه ماندە به رو�داد قطع برق برای مش�ت
pge.com ف کمک � ، تبل�غات د�جیتال و رسانه گزاری های اجتما� ن�ی �م و با خ�ب های رادیویی مح� برای رساندن پ�ام و  ها و شبکه گ�ی

�ان، همکاری �  وری به مش�ت ا�ط جوی نامساعد، زمان تخمییف وصل برق را اعالم �  کن�م. اطالعات �ف کن�م  �س از برطرف شدن �ش
ل  ف برای مقابله با پ�امدهای رو�داد قطع برق برای حفظ ا�میف عمو�، به   کن�م. تان، تای�د�ه الزم را صادر � و �س از وصل شدن برق م�ف

روز  به   6589-743-866-1�ا تماس با   pge.com/mywildfirealertsاطالعات تماس خود را با مراجعه به  نکات ز�ر توجه کن�د. 
ف �سته اضطراری،  کن�د.  ف ن�ازهای پزش�، ته�ه �ا تجه�ی ، به  و در�افت کمک برای تامنی های تکم�� در دوران خامو�ش

pge.com/pspsresources   مراجعه کن�د. در این �شایف اطالعات سو  
گ

ف ن�ازهای پزش� و زند� �ایف که تامنی دمندی برای مش�ت
وی برق وا�سته است، ارائه شدە است.  �ان خود �  PG&E مستقل آنها به ن�ی خواهد که برای کسب اطالعات ارزشمند در�ارە  از مش�ت

برای   مراجعه کنند.   Safety Action Centerسوزی و اقدامات الزم برای حفظ ا�میف خانه، خانوادە و محل کار، به مخاطرات آ�ش 
ی از آ�ش PG&Eقدامات  کسب اطالعات در�ارە آخ��ن ا  های بهسازی فرآیند قطع برق برای حفظ  سوزی و روشدر زمینه پ�شگ�ی

 مراجعه کن�د.  pge.com/pge.com/wildfire safetyا�میف عمو�، به 


