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Chương Trình An Toàn Cho Cộng 
Đồng Khi Cháy Rừng 

Tìm hiểu thêm tại pge.com/wildfiresafety 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin 
vui lòng email cho chúng tôi tại 
wildfiresafety@pge.com. 
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Mối đe dọa của thời tiết khắc nghiệt BẠN CÓ MỘT và nạn cháy rừng tiếp tục gia tăng. 
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ Dưới đây là một số bước để giúp 

giữ cho bạn, gia đình và nhà của VỚI CHÁY RỪNG CHƯA? bạn được an toàn. 

CẬP NHẬT THÔNG 
TIN LIÊN LẠC CỦA 

BẠN bằng cách
truy cập pge.com/
mywildfirealerts. 
Chỉ tốn một chút 

thời gian. 

CHUẨN BỊ & THỰC 
HÀNH một kế hoạch 

để bảo đảm mọi người
trong nhà bạn biết phải
làm gì trong trường hợp

khẩn cấp. 

THIẾT LẬP HOẶC 
TĂNG CƯỜNG DỰ 
TRỮ hộp khẩn cấp

của bạn với nguồn dự
trữ có thể kéo dài một 

tuần và phải dự trù
cho bất kỳ nhu cầu y

tế nào 

DUY TRÌ MỘT KHU 
VỰC NGĂN CHỐNG 

HỎA HOẠN xung
quanh nhà bạn bằng

cách thường xuyên cắt
tỉa bụi rậm và cây cối. 

Để tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho những vụ Tắt Điện Vì An Toàn Công Cộng, hãy truy
cập trang mạng prepareforpowerdown.com, một chiến dịch chung của các công ty năng
lượng lớn nhất California để giáo dục và gia tăng nhận thức. 
Một số biện pháp trong tài liệu này được dự tính là các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm giảm thiểu nguy cơ bốc cháy
trong tương lai sau các vụ cháy rừng năm 2017 và 2018. 

https://prepareforpowerdown.com



