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Public Safety Power Shutoff (PSPS) 
 
Ang Pagtigil ng Kuryente Para sa Kaligtasan ng Publiko, ay isang pag-iingat na panukalang 
pang kaligtasan na maaaring unahang patayin ang kuryente kapag natunton ang matinding 
panganib sa sunog ay na-i-forecast ng aming mga istasyong pangsubaybay sa panahon.   
 

Maaaring ang lahat ng mga PG&E customer ay dapat nakahanda para sa pagtitigil 

ng kuryente para sa kaligtasan ng publiko.   

 
Ang PG&E ay magpapatay lamang ng kuryente matapos suriin ng maingat ang ilang 
mahahalagang pamantayan.   
 
Kabilang sa pagbabatayan ay ang:  
 

• Red Flag warning galing sa National Weather Service.  

 

• Ang maaaring pagdating ng hangin na mas malakas sa 25 mph at mga bugso ng 

hangin humigit-kumulang na 45 mph, alinsunod sa mga kondisyon at lokasyon 

ng lugar tulad ng temperatura, kalupaan at lokal na klima.   

 

• Mababang halumigmig, 20 percent o mas mababa pa.     

• Mga tuyong halamanan na maaaring sumindi at maging sanhi ng wildfire.   

• Mga bagong obserbasyon mula sa mga tauhan ng PG&E sa mismong lugar.   

 

Kapag maaaring maapektohan ang inyong kapitbahayan sa pagtigil ng kuryente para sa 

kaligtasan ng publiko, magpapadala kami ng mga pahayag bago patayin ang kuryente.   

 

Dahil ang matinding banta ng panahon ay maaaring magbago nang mabilis, magbibigay 

kami ng paunawa sa pamamagitan ng telepono, email at text message sa mga customer 48 

hours at 24 hours muli, at bago patayin ang kuryente para sa kaligtasan.  

 
Ibabahagi din ang mga bagong balita sa pamamagitan ng social media, local news, radyo, 

at sa pge.com hanggang maibalik ang kuryente.  

 

Magbibigay ng karagdagang ulat ang PG&E sa mga Medical Baseline Program customers, 

kung pahihintulutan ng panahon.    

   

Tiyakin na mayroon kami ng inyong pinakabagong impormasyon para sa pakikipag-ugnay, 

bisitahin ang pge.com/mywildfirealerts 
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Sa sandaling patayin ng PG&E ang kuryente para sa kaligtasan ng komunidad, dapat 

paghandaan nga mga customer ang ilang araw na walang kuryente, ayon sa panahon at 

kung ang mga kagamitang pag-aayos ay kinakailangan.   

Upang mapanatiling ligtas ang lahat, sisiyasatin ng mga tauhan ng PG&E mula sa lupa, at 

sa himpapawid, ang mga linya ng kuryente at mga kagamitan. Sa sandaling matapos ang 

inspeksyon at walang anumang pinsala, at ligtas ang mga ito,               i-babalik muli ang 

kuryente.   

 

Pag-isipan nang maaga pa ang pangangailangan ng inyong pamilya kapag i-tinigil ang 

kuryente para sa kaligtasan ng publiko, o sa isang emergency.  

Mayroon ba kayong plano para sa kaligtasan ng inyong pamilya at alagang hayop?  

• Mayroon ba kayong handang-to-go bag kung kailangang iwanan ang inyong 

tahanan para sa matagalan na panahon, kasama na rin ang hindi masisirang 

pagkain, isang galon ng tubig bawat tao bawat araw, gamot, flashlight at 

baterya?  

• Mayroon ba kayong napag-isipang mga daanan ng paglisan?  

• Ang generator nyo ba ay nakahandang umandar nang ligtas?  

• Alam nyo bang buksan ang garahe nang manu-mano?   

• Mayroon ba kayong pera at punong tangke ng gas, kapag walang ATM at 

istasyon ng gas na gumagana?  

• Fully-charged ba ang inyong mga mobile phones? 

 

Mahalaga na ang mga customer ay mag-planong ligtas sila sa panahon ng wildfire.  

 

Upang matutuhan lalo ang tungkol sa pagtigil ng kuryente para sa pampublikong kaligtasan 

o paghanda kapag nangyari ito, bisitahin ang pge.com/wildfiresafety. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fil&a=pge.com/wildfiresafety.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fil&a=pge.com/wildfiresafety.

