
Para encontrar mais recursos e suporte para 
visitantes, visite pge.com/wildfiresafety.

AJUDANDO-O A PREPARAR-SE
 Antes de uma interrupção de energia

 Contacte o seu anfitrião para saber 
mais sobre o plano de emergência 
e os recursos que têm no local para 
os visitantes, como lanternas e 
carregadores portáteis.

 Mantenha os dispositivos 
carregados e anote os números de 
telefone que pode precisar em caso 
de emergência. 

 Durante a sua visita, inscreva-se 
para receber notificações PSPS 
sobre as suas disposições em  
pge.com/addressalerts.

Algumas das medidas incluídas neste documento estão previstas como medidas de precaução adicionais destinadas a reduzir ainda mais o risco de incêndios florestais. “PG&E” refere-se à 
Pacific Gas and Electric Company, uma subsidiária da PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company. Todos os direitos reservados. CCC-1022-5749. 21/06/2022

Para manter as nossas comunidades seguras, a PG&E usa ferramentas avançadas de 
segurança que ajudam a prevenir incêndios florestais. Estas ferramentas podem resultar em 
interrupções temporárias de energia, provavelmente de junho a novembro. 

INTERRUPÇÕES DE ENERGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (PUBLIC SAFETY POWER 
SHUTOFFS, PSPS)
Como último recurso, a energia pode ser cortada proativamente para ajudar a evitar incêndios 
florestais quando o risco é maior. Isto deve-se a uma combinação de ventos fortes, baixa humidade 
e vegetação seca. 

O seu anfitrião será notificado com antecedência e as informações mais recentes podem ser 
encontradas no nosso site e redes sociais. Saiba mais em pge.com/psps.

ENHANCED POWERLINE SAFETY SETTINGS (EPSS)
Quando o risco de incêndio florestal é alto, a PG&E pode ativar a tecnologia EPSS, que permite 
que as linhas de energia desliguem automaticamente a energia num décimo de segundo se 
houver um problema que possa causar uma ignição. 

Partilharemos atualizações no nosso site e com o seu anfitrião durante uma interrupção de 
segurança não planeada. Saiba mais em pge.com/epss.

Para apoio de tradução em mais de 240 idiomas, 
ligue para a PG&E em 1-866-743-6589.

Ajudando-o a manter-se 
seguro e preparado em 
caso de interrupção por 
motivos de segurança

 Durante uma interrupção de energia
 Ligue para 211, envie uma 

mensagem de texto “PSPS” para 
211-211 ou visite 211.org para estar 
conectado 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, com recursos locais 
como alimentação, alojamento e 
transporte.

 Localize Centros de Recursos 
Comunitários para suprimentos 
básicos, Wi-Fi, estações de recarga 
e casas de banho acessíveis por ADA 
em pge.com/crc.

 Encontre substitutos de alimentos 
em pge.com/pspsresources.

Informações e recursos para visitantes da Pacific Gas and Electric Company (PG&E)

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://pgealerts.alerts.pge.com/outages/psps-address-alert/?WT.mc_id=Vanity_addressalerts
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/public-safety-power-shuttoff/learn-about-psps.page?WT.mc_id=Vanity_psps
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/enhanced-powerline-safety-settings/enhanced-powerline-safety-settings.page?WT.mc_id=Vanity_epss
https://www.211.org/
https://pgealerts.alerts.pge.com/updates/psps-events/?WT.mc_id=Vanity_crc
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/independent-living-centers.page?WT.mc_id=Vanity_pspsresources

