
Bago at Pinahusay na mga Panukalang Kaligtasan

 ■ Ang karagdagang pagpapabuti ng pamamahala 
ng halamanan upang madagdagan ang pagtuon sa 
mga punong may mga  sangang nakakulob sa mga 
linya ng kuryente, mga patay at namamatay na mga 
puno, pati na rin ang ilang mga uri ng halaman 
na nagpapataas ng posibilidad ng panganib na 
bumagsak sa mga linya ng kuryente.

 ■ Pagsasagawa ng pinabilis na pangakaligtasang 
inspeksyon ng mga dekuryenteng tore at mga poste 
mula sa itaas hanggang sa ibaba ng lupa, pag-
akyat, drone o inspeksyon gamit ang helicopter. Ito 
ay bukod sa aming mga karaniwang inspeksyon at 
maintenance program.

 ■ Huwag paganahin ang awtomatikong pag-pagsara 
ng circuit breakers at reclosers ng mga linya sa 
lugar na high fire-risk sa loob ng wildfire season.

 ■ Agapang patayin ang electric power para sa 
kaligtasan kapag ang matinding sunog ay inaantala 
(Public Safety Power Shutoff), at pagtulong sa 
mga customer na maghanda sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng maagang abiso o babala 
hanggat maaari.

Mayroon ba kayong plano upang 
manatiling ligtas sa panahon 
ng Wildfire? 
Ang banta ng matinding panahon at wildfires 
ay patuloy na lumalaki. Nasa ibaba ang ilang 
mga hakbang upang makatulong na panatilihing 
ligtas ka, ang iyong pamilya at tahanan.

I-UPDATE ANG INYONG 
CONTACT INFORMATION 
sa pge.com/mywildfirealerts

MAGHANDA AT MAG-PRAKTIS 
Ng isang plano upang matiyak 
na alam ng lahat sa inyong tahanan 
ang gagawin sa panahon ng 
isang emergency

MAGBUO O MAG-DAGDAG 
ng inyong emergency kit na may 
supply na magtatagal ng isang linggo 
at mag plano para sa mga gamot 
na nangangailangan ng refrigeration 
o aparatong medikal na 
nangangailangan ng kuryente.

MAPANATILI NG 
DEFENSIBLE SPACE  
sa paligid ng iyong tahanan sa 
pamamagitan ng regular na 
pagtabas ng mga halamanan 
at puno.

Programa pang Madlang Kaligtasan 
sa Lagablab na Sunog 
Bisitahin ang pge.com/wildfiresafety para sa 
karagdagang impormasyon

Dahil sa patuloy at lumalaking banta ng matinding lagay ng panahon at wildfires, tulaad ng 
nakita noong 2017 at 2018, aming pinahusay at pinalawak ang Community Wildfire Safety 
Program upang higit pang mabawasan ang mga panganib ng sunog at tulungang panatilihing 
ligtas ang aming mga customer at komunidad. Ang sumusunod ay pangkalahatang-ideya ng 
aming patuloy at pinalawak na aksyon para sa wildfire safety.



Dagdag na Kalaalaman 
Para sa mga pinakabagong PG&E wildfire safety efforts, kabilang ang mga tip upang matulungan kayong maghanda para sa 
panahon ng sunog (wildfire season) mangyaring bisitahin ang pge.com/wildfiresafety. Upang matuto nang higit pa tungkol 
sa paghahanda ninyo at ng inyong pamilya sa isang Public Safety Power Shutoff, bisitahin ang prepareforpowerdown.com.

Kasunod ng mga wildfire noong 2017 at 2018, ang ilan sa mga pagbabago na kasama sa dokumentong ito ay isinasaalang-alang bilang karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na inilaan upang higit pang mabawasan ang panganib 
ng sunog sa hinaharap. Ang “PG&E” ay tumutukoy sa Pacific Gas at Electric Company, isang subsidiary ng PG&E Corporation. © 2019 Pacific Gas and Electric Company. Lahat ng karapatan ay nakalaan. CCR-0719-1394 . 07/17/2019

 ■ Inuugnay ang pagpigil at pagtugon sa 
dagliang pagsubaybay sa mga panganib 
ng wildfire in real time mula sa aming 
Wildfire Safety Operations Center.

 ■ Ang pagpapalit ng kagamitan upang 
higit pang bawasan ang mga panganib ng 
sunog at pag-aayos ng mga upgrade batay 
sa lupain, mga kondisyon ng panahon at 
pag-aaral ng mga sunud-sunod na sunog.

 ■ Mula ngayong hanggang sa 2022 pag-
install ng halos 600 high-definition 
kamera sa mga lugar na may panganib 
ng sunog, ang pagtaas ng coverage sa 
mga mataas na lugar na may panganib 
ng sunog sa higit sa 90 porsiyento; 
kasalukuyang mga imahe na makukuha 
sa alertwildfire.org.

Real-Time Pagsubaybay at Kaalaman

 ■ IPag-install ng mas malakas at matatag na mga poste 
at covered power lines sa humigit-kumulang na 7,100 
milyang linya sa mga lugar na may mataas na panganib ng 
sunog sa susunod na 10 taon.

 ■ Pagpapalit ng kagamitan upang higit pang bawasan ang 
mga panganib ng sunog at pag-aayos ng mga upgrade 
batay sa lupain, kondisyon ng panahon at pag-aaral ng 
mga lugar na fire prone.

 ■ Pagsubok ng mga bagong sona ng katatagan upang 
pahintulutan ang PG&E na magbigay ng kuryente 
sa central community resources sa kaganapan ng 
Pampublikong Kaligtasan ng Power Shutoff/Public Safety 
Power Shutoff event.

Sistema ng Hardening at katatagan

Programa pang Madlang Kaligtasan sa Lagablab na Sunog


