
ਵਿਜੀਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, 
pge.com/wildfiresafety ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂ ੰਤਤਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 ਆਊਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ

 ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਈ 
ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚਾਰਜਰ।

 ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਵਲਖੋ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, 
pge.com/addressalerts ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ APP ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਉਪਾਿਾਂ ਨੂ ੰਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “PG&E” Pacific Gas and Electric Company ਨੂ ੰਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ 
ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ©2022 Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਿੇਂ ਹਨ। CCC-1022-5763. 06/21/2022

ਸਾਡੇ ਸਮਦੁਾਇ ਨੂ ੰਸਰੱੁਵਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ, PG&E ਉੱਨਤ ਸਰੁਵੱਖਆ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਜੰਗਲ ਦੀ ਅਗੱ ਨੂ ੰਰਕੋਣ ਵਿਚੱ 
ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਉਪਕਰਣਾ ਂਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਬੰਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਿਨਾ ਹੈ। 

PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS (PSPS)
ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਿਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਜਲੀ ਨੂ ੰਸਰਗਰਮੀ 
ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਿਾਿਾਂ, ਘੱਟ ਨਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੂ ੰਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। pge.com/psps ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ENHANCED POWERLINE SAFETY SETTINGS (EPSS)
ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E EPSS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂ ੰਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 
ਨੂ ੰਇੱਕ ਸਵਕੰਟ ਦੇ ਦਸਿੇਂ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਨਾਲ ਵਚੰਗਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।  
pge.com/epss ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

240+ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ,  
PG&E ਨੂ ੰ1-866-743-6589 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਤਿਆ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱਚ 
ਤੁਹਾਨੂ ੰਸੁਰੱਤਿਅਤ ਰਤਹਣ ਅਤੇ ਤਤਆਰ 
ਰਤਹਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

 ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
 ਭੋਜਨ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਿਰਗੇ 

ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ 24/7 ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ ਲਈ 
211 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ,211-211 ‘ਤੇ “PSPS” 
ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ211.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।

 pge.com/crcਤ ੇਬੁਵਨਆਦੀ ਸਪਲਾਈ, 
Wi-Fi, ਚਾਰਵਜੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨਾ ਂਅਤੇ 
ADA-ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਰਸੈਟਰਮੂਾ ਂਲਈ 
Community Resource Centers ਲਭੱ।ੋ

 pge.com/pspsresources ‘ਤੇ ਭੋਜਨ 
ਸਬੰੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਲੱਭੋ।

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਤੋਂ ਤਵਜ਼ਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

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

