
 الحد من  مخاطر   
حرائق الغابات 

    النتائج المترتبة على    الحد منتحسين    الوعي المكاني
 أحداث قطع التيار الكهربائي للحفاظ

على السالمة العامة
تصليد البنية التحتية بأقطاب أقوى، 

وخطوط طاقة معزولة واستهداف 
مّد خطوط اإلمداد تحت األرض 

استيفاء وتجاوز معايير سالمة النبات 
والحرائق للوالية

تعجيل زيارات التفتيش    على البنية التحتية 
الكهربائية في المناطق التي تكثر فيها 

التهديدات بنشوب حرائق

تركيب محطات أرصاد جوية إضافية لتوقع 
الوقت الالزم لقطع التيار الكهربائي للحفاظ 
على السالمة العامة ووقت انهائه بدقة أكبر  

تركيب عدد أكبر من الكاميرات عالية 
الدقة في المناطق ذات التهديد الكبير 

بنشوب حرائق هائلة 

تنسيق جهود المكافحة واالستجابة   بمراقبة 
مخاطر نشوب الحرائق الهائلة في الوقت 
الحقيقي من خالل مركز عمليات السالمة 

من الحرائق الهائلة الذي يعمل 24/7    

تقليل عدد العمالء المتضررين من أحداث 
قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة 
العامة بمقدار حوالي الثلث   مقارنة بالعام 

الماضي

تقليل وقت عودة التيار الكهربائي إلى 
النصف   مقارنة بعام 2019 حينما كنا 

نستعيد التيار الكهربائي   خالل 12 ساعة 
وقت النهار   بعد انتهاء أزمة جوية شديدة

توفير معلومات ومصادر أفضل للعمالء 
والمجتمعات   قبل، أحداث قطع التيار 

الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة 
وخاللها وبعدها
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 برنامج سالمة المجتمع للحرائق الهائلة 
يرجى زيارة  pge.com/wildfiresafety  للمزيد من المعلومات

مع تصاعد التهديد بنشوب حرائق الغابات الذي تواجهه واليتنا، تعزز PG&E جهودها وتتوسع فيها للحد من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ 
على أمن عمالؤنا ومجتمعاتنا.      

 يشمل برنامج سالمة المجتمع في حرائق الغابات خطط طويلة ومتوسطة األمد لجعل نظامنا أكثر أمًنا. 
تشمل الخطوات التي ننفذها لهذا العام: 

يقع 
 %50

من إقليم خدمة PG&E في 
المناطق التي تكثر فيها 

التهديدات بنشوب حرائق 

هيئت درجات الحرارة العالية والجفاف الشديد 
والرياح العالية في واليتنا الظروف المناسبة 

حيث قد تؤدي أي شرارة في المكان والتوقيت 
الخاطئ إلى اندالع حرائق غابات هائلة.



تعرف على المزيد
 .pge.com/wildfiresafety  للحفاظ على السالمة من الحرائق الهائلة، يرجى زيارة PG&E للتعرف على آخر مستجدات جهود 

للتعرف على المزيد عن كيفية تحضير نفسك وأسرتك لمواجهة حدث قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة، يرجى زيارة  
.safetyactioncenter.pge.com  

هل لديك خطة للبقاء في أمان أثناء الحرائق الهائلة؟

تتزايد التهديدات بمواجهة ظروف جوية متطرفة ونشوب حرائق هائلة فيما يلي بعض الخطوات للمساعدة في الحفاظ على أمنك أنت، وعائلتك ومنزلك.

 قم بتحديث معلومات
 االتصال   بزيارة   

.pge.com/mywildfirealerts 

قم ببناء أو إعادة تخزين حزمة 
الطوارئ باللوازم تكفي لمدة أسبوع وخطط 

لألدوية التي قد تحتاج للتبريد أو األجهزة 
الطبية التي قد تتطلب طاقة . 

حضر خطة وتدرب عليها    للتأكد من أن 
جميع األفراد في منزلك يعرفون ما يجب فعله 

في حالة الطوارئ . 

تقوم أطقم PG&E الميدانية باألعمال الالزمة للحفاظ على خدمة الغاز والكهرباء ولتقليل خطر الحرائق الهائلة مع اتخاذ الخطوات الالزمة للحفاظ على سالمة المجتمعات المحلية خالل البقاء في المنزل من أجل فيروس كوفيد-19.

برنامج سالمة المجتمع في حرائق الغابات باألرقام
أعمال التطوير التي أنجزتها PG&E في 2019 وأهداف عام 2020 للتعزيزات اإلضافية 

*ال يشمل األعمال النباتية الممتدة بالقرب من خطوط نقل التيار منخفض الجهد والُمخصصة لتقليل كاًل من مخاطر الحرائق الهائلة واآلثار المستقبلية ألحداث قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة

تصليد النظام 
بتركيب أقطاب أقوى، وخطوط طاقة معزولة و/أو 

استهداف مّد خطوط اإلمداد تحت األرض

أجهزة التقسيم
فصل لوحة التوزيع إلى أجزاء أصغر

إدارة ُمحسنة للحياة النباتية
التفتيش عن الغطاء النباتي وحرقه وإزالته 

كاميرات عالية الجودة
تحسين مراقبة الوقت الحقيقي للمناطق والظروف التي تكثر فيها 

التهديدات

محطات أرصاد جوية
تقديم تنبؤات جوية أدق

241  ميل من الخطوط  171  ميل من الخطوط
بالكامل هدف 20192020 

  200  كاميرا  133  كاميرا
بالكامل هدف 20192020 

  1,800  ميل من الخطوط*  2,498  ميل من الخطوط
بالكامل هدف 20192020 

  400  محطة  426  محطة
بالكامل هدف 20192020 

  592  جهاز  287   جهاز
بالكامل هدف 20192020 

إجمالي 2019/2020:    412   ميل من الخطوط

إجمالي 2019/2020:    4,298   ميل من الخطوط

إجمالي 2019/2020:   333    كاميرا

إجمالي 2019/2020:   826    محطة

إجمالي 2019/2020:    879   جهاز

الحفاظ على مسافة دفاعية حول منزلك 
بتشذيب الشجيرات واألشجار بانتظام. ُيرجى 

زيارة   readyforwildfire.org  للمزيد من 
النصائح والمعلومات.


