
 )؟ PSPSما ھو إجراء قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة (
 

غربیة في مواجھة مخاطر متزایدة بسبب  وغیرھا من الوالیات ال  Washingtonو  Oregonو  Californiaتستمر والیات  الراوي: 
  حرائق الغابات وبسبب زیادة طول موسم حرائق الغابات. 

 
ح العاتیة في التحام األشجار والُحطام مع خطوط الكھرباء، وفي تلف المعدات؛ األمر الذي ینجم عنھ نشوب حرائق  فقد تتسبب الریا

  الغابات.
 

وھذا ما یُسّمى بإجراء قطع   ولذا قد یتعین علینا نتیجةً لذلك قطع التیار الكھربائي أثناء حدوث الطقس السيء لمنع نشوب حرائق الغابات. 
  التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة. 

 
دھا لجنة  حوالي ثلث الخطوط ال ًضا لخطر الحرائق كما تُحّدِ كھربائیة التي تمد عمالئنا بالطاقة الكھربائیة في المناطق األكثر تعرُّ

California Public Utilities Commission .  
 

إن الھدف األساسي من عملیة قطع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة ھو   ُجھًدا فیما یتعلق بسالمة العمالء.  PG&Eال تّدخر 
  سالمة عمالئنا.

 
سالمة العملیات، بما في ذلك تقییم ما إذا كان یجب علینا  یومیًا على مراقبة الظروف على مستوى نظامنا للتأكُّد من  PG&Eتعمل شركة 

  فصل التیار الكھربائي ِحفاًظا على السالمة باعتباره الحل األخیر. 
 

 بالرغم من أنھ لیس ھناك عامل واحد فقط سیُؤّدِي إلى انقطاع التیار الكھربائي حفاًظا على السالمة العامة، إال أن بعض العوامل تشمل: 
 

  % أو أقل،30انخفاض مستویات الرطوبة إلى  •
میالً   40إلى  30میالً في الساعة، وھبوب ریاح بسرعة فائقة حوالي   19التنبؤ بھبوب ریاح دائمة عموًما بسرعة أعلى من  •

 في الساعة 
  الرطوبة في الغطاء النباتي،حالة المواد الجافة على األرض، وانخفاض محتوى  •
  تحذیر مؤشرات الخطر •
 ومالحظات على األرض في الوقت الفعلي.  •

 
اتخاذ القرار وجود عدد كاٍف من األشجار الطویلة ُعرضةً لالصطدام بخطوط التیار الكھربائي عند  كما نضع في اعتبارنا أثناء عملیة

  تحدید مدى ضرورة قطع التیار الكھربائي ِحفاًظا على السالمة العامة. 
 

ي إلى المزید من التحالیل من قِبَل فریق خبراء األرصاد الجویة لدینا لتحدید مدى   تُعد مجموعة المعاییر ھذه الخطوة األولى التي قد تُؤّدِ
  ضرورة قطع التیار الكھربائي ِحفاًظا على السالمة العامة.

 
مزید من  لتقلیل تأثیر أحداث قطع التیار الكھربائي ِحفاًظا على السالمة العامة، نستمع إلى عمالئنا ونتجاوب مع التعلیقات بتوفیر ال

  المعلومات وتوفیر موارد أفضل. 
 

 نحن نقوم بذلك من خالل: 
 

  تحسین طریقة إخطارات العمالء،  •
  یم بدائل طعام، التعاون مع المؤسسات المجتمعیة لتقد •
  تقدیم بطاریات محمولة للعمالء المؤھلین للحصول علیھا، •
 تحسین مواقع مراكز الموارد المجتمعیة، •
معلومات أفضل، بما في ذلك توجیھ تنبیھات لغیر أصحاب الحسابات وإرسال إخطاراٍت إضافیة وقرع األجراس من   وتقدیم •

  والعمالء الُمعّرضین للخطر ذاتیًا. Medical Baselineأجل عمالء برنامج 
 
 



ا  ولھذا نبذُل ُجھوًدا متواصلة من أجل تحدید ُسبُل تقلیل تأثیر أحداث قطع التیار الكھربائي ِحفاظً  ل الحیاة.إننا نعلم أن انقطاع الكھرباء یُعطّ 
  على السالمة العامة بدون اإلضرار بالسالمة.

 
م إخطاراٍت مبكرة بشأن أحداث قطع التیار الكھربا ئي ِحفاًظا على السالمة العامة إلى الشركاء الحیوّیین من خط االستجابة األول،  نحن نُقّدِ

مثل أقسام إطفاء الحرائق، والشرطة ومكاتب خدمات الطوارئ على مستوى الوالیة، وعلى المستوى المحلي والعائلي، ومنح مھلة زمنیة  
  للحشد حسب الحاجة. 

 
وھدفنا من ذلك ھو إرسال إخطارات إلى عمالئنا قبل یومین، وقبل یوم، وقبل قطع التیار الكھربائي مباشرةً، وعند قطع التیار الكھربائي  

  لھاتفیة، والرسائل النصیة، ورسائل البرید اإللكتروني.من خالل المكالمات ا
 

وسنعمل مع القنوات اإلخباریة المحلیة   ، ووسائل الدعایة الرقمیة، وقنوات التواصل االجتماعي. pge.comكما نستخدم أیًضا موقع 
  واإلذاعات الالسلكیة لتوصیل رسائل لعمالئنا حتى یكونوا على اّطالع بأحدث األخبار. 

 
وسوف نُخبرك بمجرد زوال تلك الظروف الجویة العاتیة، ونُشاِرك الوقت الُمقدَّر لعودة التیار الكھربائي، وإرسال رسالة تأكید بمجرد  

  عودة التیار الكھربائي إلى منزلك. 
 

اإلجراءات التي نود منكم وضعھا في   للمساعدة في االستعداد ألحداث انقطاع التیار الكھربائي ِحفاًظا على السالمة العامة، إلیكم بعض
 االعتبار:

 
-743-866-1، أو عن طریق االتصال بنا على الرقم  pge.com/mywildfirealertsتحدیث معلومات االتصال على  •

6589، 
 التخطیط لالحتیاجات الطبیة،  •
 بناء أو إعادة تخزین أدوات الطوارئ، •
لمعرفة   pge.com/pspsresourcesوإذا كنَت بحاجة للمساعدة أثناء انقطاع التیار الكھربائي، فتفّضل بزیارة موقع  •

  معلومات حول الموارد الُمتاحة للعمالء الذین یعتمدون على الطاقة الكھربائیة في تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة والطبیة. 
 

لمعرفة معلومات قیمة حول مخاطر حرائق   Safety Action Centerعلى التوجھ إلى مركز  عمالئنا PG&Eكما تُحث شركة 
  الء القیام بھ وما یمكنھم القیام بھ من أجل الحفاظ على سالمة منازلھم أو أسرھم أو أعمالھم.الغابات وما یجب على العم

 
ار  المبذولة للِحفاظ على سالمة الغابات والُسبُل التي نتبعھا لتحسین مستویات انقطاع التی  PG&Eآخر جھود شركة  لالّطالع على 

 . pge.com/wildfiresafetyالكھربائي ِحفاًظا على السالمة العامة، تفّضل بزیارة 


