
កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ  
ភភលើងភេះព្រៃ

កែលម្អ 
ការយល់ដឹងអំរៃើស្្ថ នភារៃ

កាតប់ន ្ថយ ផលប៉ះពាលន់នព្រឹត ្តិការណ៍ការបតិទ 
ថាម្លអគ្តិសន ីសពរាប់សវុត ្ថតិភា្សាធារណៈ

រៃ្ងឹងភេដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធរបស់ភយើង ជាមួយ
នឹងបងងគោលង្លើងកាន់តែរឹងមា ំ 
ង្រោបត្សែង្លើង និង 
ង្តោែងលើបណ្ាញអគគិរនីង្កោមដី

លែ្ខណៈជួបតាម និងភលើសែ្មិត 
រតង់ដារព្រៃ និង បទដ្ានរុវែ្ិ្ារៃអគគិ្័យ 
របរ់រដ្

រៃភនលឿនការ្តរួតរិៃនិត្យ ពនងេដ្ារចនារម្័ន្ធ
អគគិរនីរបរ់ងយើងងនៅក្នុងែំបន់តដលមាន
េានិ្័យ្្រ់ពនអគគិ្័យ

ដំភ�ើងស្្ថ នើយ៍អាកាសធាតុបកន្ថម ងដើម្ី
រៃ្ាករណ៍យ៉ាងច្ារ់អំរៃីែ្មរូវការ និងការ 
បញ្ចប់្រៃឹែតិការណ៍ការបិទថាមរៃលអគគិរនី
រ្មាប់រុវែ្ិ្ារៃរាធារណៈ (Public 
Safety Power Shutoff-PSPS)

ដំភ�ើងកាភមរ៉ាកដលមានែ្មិតរបូភារៃខ្ស់ 
ងនៅក្នុងែំបន់តដលមានការគំរាមអគគិ្័យ  
្្រ់ងដើម្ីកំណែ់រីៃង្លើងងេះព្រៃតដលអាចងកើែ
មាន

ការស្មបស្មរួល បង្កា រ និងែិច្ចខិតខំ 
្បឹងក្បងភេលើយតប ងដោយែាមដានេានិ្័យ
ពនង្លើងងេះព្រៃងនៅងរៃលងវលាជាក់តរតងរៃ ី
មជ្ឈមណ្ឌល្បែិបែតិការរុវែ្ិ្ារៃង្លើងងេះ 
ព្រៃ 24/7 របរ់ងយើង

កាត់បន្ថយចំនួនអតិថិជនកដលរងផលប៉ះពាល់ 
ងដោយ្រៃឹែតិការណ៍ការបិទថាមរៃលអគគិរន ី
រ្មាប់រុវែ្ិ្ារៃរាធារណៈ ជិតមួយភាគបើ 
ងបើង្បៀបងធៀបនឹងេ្ាំមុន

កាត់បន្ថយភរៃលភេលាពនការស្តា រភ�ើងេញិ 
ពាែ់ែណ្តា ល ងបើង្បៀបងធៀបងទៅនឹងេ្ាំ ២០១៩ 
ដរូងច្ះងយើងនឹងបងងកើនថាមរៃលង�ើងវិញ 
ែុ្ងែំ�ុងភរៃល 12 ភម៉ាងភរៃលពថងៃ  
បន្ាប់រៃីអាការធាែុធ្ងន់ធ្ងរបានកនលង្ុែងទៅ

ផតាល់រ័ៃត៌មាន និងធនធានកាន់កត្បភសើរ 
ដល់អតិថិជន និងសេគមន៍ មុនងរៃល 
អំ�នុងងរៃល និងង្កោយងរៃល្រៃឹែតិ ការណ៍ការបិទថាមរៃល 
អគគិរនីរ្មាប់រុវែ្ិ្ារៃរាធារណៈ

វិធានការមួយចំនួនតដលបានបញ្ចចូលក្នុងឯករារងនះ្ែរូវបានងគគិែថាជាវិធានការណ៍្បុង្បយ័ែ្បតន្មតដលមានងគោលបំណងកាែ់បន្យេានិ្័យពនង្លើងងេះព្រៃ។ “PG&E” គឺរំងដៅ ងទៅ ងលើ្កុមេ៊ុនេគារ និងអគគិរនីប៉ារុី្ិច តដលជា 
បុ្ែរម្័ន្ធរបរ់ PG&E Corporation. ©2020 ្កុមេុ៊នេគារ និងអគគិរនីប៉ារុី្ិច។ រកសែា រិទ្ធិ ្គប់ យ៉ាង។ CCC-0620-2499. 04/27/2020

ែម្មេធិើសុេត្ថិភារៃភភលើងភេះព្រៃសេគមន៍ 
ររូមងមើលងគេទំរៃ័រ pge.com/wildfiresafety រ្មាប់រៃ័ែ៌មានបតន្ម

ជាមួយនឹងការគំរមែំកេងពនភភលើងភេះព្រៃភចះកតភែើនភ�ើងកដលរដឋាភយើងែំរុៃង្បឈម ្ែ រុមេុ៊ន PG&E ែំរុៃងរៃ្ងឹង  
និងរៃ្ងើែែិច្ចខិតខំ្បឹងក្បងរបស់ខលួនភដើម ើ្កាត់បន្ថយហានិភ័យពនភភលើងភេះព្រៃ និងរែសាសុេត្ថិភារៃដល់អតិថិជន និងសេគមន៍

 របស់ភយើង។ 

កម្មវធិសីវុត ្ថតិភា្ភ្ លងីភេះនព្សហគមនរ៍បសភ់យងីរមួរានផផនការរយៈភ្លខល ីមធ្យម នតិងផវងភ�មី្ភីធ វឱី្យពប្ន័ ្ធរបសភ់យងីកានផ់តរានសវុត ្ថតិភា្។  
ជហំានផ�លភយងីកំ្ ងុអនវុតភ្ៅឆ្នាំ ភនះរមួរាន៖ 

រីែុណ្ហ្ារៃ្្រ់ រ្ងងួែ្លាំង និង្្ល់បក់្លាំង បានបងងកើែលក្ខ្ណ្ឌ
ងនៅក្នុងរដ្របរ់ងយើង តដលជាកតនលងតដលមាន្កាង្លើងងនៅងរៃល  
ងវលា និងទីកតនលងមិនល្អអាចនាំឱ្មានង្លើងងេះព្រៃធំៗ។

50% ពនទឹែដើភសវាែម្មរបស់្ែ រុមេុ៊ន 
PG&E ស្ថិតភៅែុ្ងតំបន់កដល
មានការគំរមែំកេងខ្ស់



កសវែង យល់ បកន្ថម
រ្មាប់ការ្ិែ្ំ្បឹងត្បងចុងង្កោយពនរុវែ្ិ្ារៃអគគិ្័យរបរ់្កុមេ៊ុន PG&E’s ររូមចរូលងទៅកាន់ងគេទំរៃ័រ  
pge.com/wildfiresafety។  ងដើម្ីតរវែងយល់បតន្មអំរៃីរងបៀបតដលអ្ក និង្កុម្គួរាររបរ់អ្កអាចងរៀបចំរ្មាប់្រៃឹែតិការណ៍
ការបិទថាមរៃលអគគិរនីរ្មាប់រុវែ្ិ្ារៃរាធារណៈ ររូមចរូលងទៅកាន់ងគេទំរៃ័រ  safetyactioncenter.pge.com។

ភតើអ្ែមានកផនការភដើម ើ្រែសាសុេត្ថិភារៃែុ្ងអំ�ុងភរៃលភភលើងភេះព្រៃកដរឬភទ?
ការគំរាមកំតេងពនអាការធាែុងកតៅ្លាំង និងង្លើងងេះព្រៃងនៅតែបនតងកើនង�ើង។ ្ាងង្កោមងនះជាជំេានមួយចំនួនងដើម្ីជួយការរៃារអ្ក 
្កុម្គួរារ និង្្ះរបរ់អ្កឱ្មានរុវែ្ិ្ារៃ។

ភរៀបចំ និងអនុេតតា ត្នការងដើម្ី ្បាកដថាអ្ករាល់
គ្ាងនៅក្នុង្្ះរបរ់អ្កដឹងរៃីអវែីតដល្ែរូវងធវែើក្នុងងរៃលមាន
អារន្។

ភធវែើបច្ចុប្ន្ភារៃរ័ៃត៌មាន  
ទំនាែ់ទំនងរបស់អ្ែ ងដោយចរូលងទៅកាន់ 
ងគេទំរៃ័រ pge.com/mywildfirealerts។

បភងកាើត ឬដ្ែ់បញ្ចលូភ�ើងេញិ កញ្ចប់ឧបករណ៍ 
រង្ងគោះបន្ាន់របរ់អ្កជាមួយនឹងការ្គែ់្គង់តដល 
មានរយៈងរៃលមួយរបតាេ៍ និង  ត្នការរ្មាប់ថ្ាំតដល
្ែរូវទុកក្នុងកតនលង្ែជាក់ ឬឧបករណ៍ងវជ្ជរា្រត 
តដល្ែរូវការថាមរៃលអគគិរនី។

កថរែសាលំេរស្មាប់ការពារ ងនៅជុំវិញ្្ះរបរ់
អ្កងដោយកាែ់គុងម្ោែ និងងដើមង�ើជា្បចាំ។ ររូមងមើល 
readyforwildfire.org រ្មាប់រៃ័ែ៌មានជំនួយ 
និងរៃ័ែ៌មានបតន្ម។

្កុមការងាររបរ់្កុមេ៊ុន PG&E ងនៅតែរ្ិែងនៅកតនលងការងារងដើម្ីបំងរៃញការងារចាំបាច់រកសែាងរវាកម្មេគារ និងអគគិរនី និងកាែ់បន្យការគំរាមកំតេងពនង្លើងងេះព្រៃ្ណៈងរៃលតដលការចាែ់វិធានការចាំបាច ់
ងដើម្ីរកសែារុវែ្ិ្ារៃរេគមន៍ងដើម្ីទប់ទល់នឹងជំងឺករូវីដ-១៩។

ែម្មេធិើសុេត្ថិភារៃភភលើងភេះព្រៃសេគមន៍ ជាតួភលខ
្ារៃងជឿនងលឿនេ្ាំ 2019 របរ់្កុមេុ៊ន PG&E និងងគោលងដៅ 2020 រ្មាប់ការតកលម្អបតន្ម 

* មិនរាប់បញ្ចចូលការងាររៃ្ងីកព្រៃរុក្ខជាែិតដលងនៅជិែត្សែង្លើងបញ្ជចូនែង់រ្នុងទាបតដលមានងគោលបំណងកាែ់បន្យេានិ្័យង្លើងងេះព្រៃ្ង និងការងបោះជំេានងទៅមុ្ពន ្រៃឹែតិការណ៍ការបិទថាមរៃលអគគិរនី 
រ្មាប់រុវែ្ិ្ារៃរាធារណៈនាងរៃលអនាគែ។

ការរៃ្ងឹង្បរ័ៃន្ធ 
ការដំង�ើងបងងគោលង្លើងកាន់តែរឹងមាំ ង្រោបត្សែង្លើង និង/

ឬការង្តោែងលើបណ្ាញអគគិរនីង្កោមដី

ការកបងកចែឧបែរណ៍
ការតបងតចកបណ្ាញតចកចាយជាត្្កែរូចៗ

ការ្គប់្គងលម្អរែុ្ខជាតិ
្ែួែរៃិនិែ្ កាែ់ងចញ និងដករុក្ខជាែិងចញ

ម៉ាសុើនថតកដលមានគុណភារៃខ្ស់
ការងធវែើឱ្្បងរើរង�ើងនរូវការ្ែួែរៃិនិែ្ងរៃលងវលារៃិែ 
្បាកដពនែំបន់ និងលក្ខ្ណ្ឌតដលមានេានិ្័យ្្រ់

ស្្ថ នើយ៍អាកាសធាតុ
្តល់ការរៃ្ាករណ៍អាការធាែុច្ារ់លារ់ជាងមុន

171 ប្រវែងវ្សែភ ល្ើងជាម៉ា យល៍ 241 ប្រវែងវ្សែភ ល្ើងជាម៉ា យល៍

្ំរភេញឆ្នាំ  2019 ភោលភៅឆ្នាំ  2020

133 ម៉ា ស៊ើនថត 200 ម៉ា ស៊ើនថត

្ំរភេញឆ្នាំ  2019 ភោលភៅឆ្នាំ  2020

វ្សែភ ល្ើងប្រវែង 2,498 ម៉ា យល៍ 1,800 វ្សែម៉ា យល៍*

្ំរភេញឆ្នាំ  2019 ភោលភៅឆ្នាំ  2020

426 ស្ថា នើយ៍ 400 ស្ថា នើយ៍

្ំរភេញឆ្នាំ  2019 ភោលភៅឆ្នាំ  2020

287 ឧ្រករណ៍ 592 ឧ្រករណ៍

្ំរភេញឆ្នាំ  2019 ភោលភៅឆ្នាំ  2020

សរ្៊រឆ្នាំ  2019/2020៖ 412 ប្រវែងវ្សែភ ល្ើងជាម៉ា យល៍

សរ្៊រឆ្នាំ  2019/2020៖ 4,298 វ្សែម៉ា យល៍

សរ្៊រឆ្នាំ  2019/2020៖ 333 ម៉ា ស៊ើនថត

សរ្៊រឆ្នាំ  2019/2020៖ 826 ស្ថា នើយ៍

សរ្៊រឆ្នាំ  2019/2020៖ 879 ឧ្រករណ៍


