
Để tìm thêm các tài nguyên và hỗ trợ cho du 
khách, hãy truy cập pge.com/wildfiresafety.

GIÚP QUÝ VỊ CHUẨN BỊ
 Trước khi cắt điện

 Liên hệ với chủ nhà của quý vị để tìm 
hiểu về kế hoạch khẩn cấp của họ và 
các tài nguyên mà họ có tại chỗ dành 
cho du khách, chẳng hạn như đèn pin 
và bộ sạc di động.

 Luôn sạc các thiết bị và ghi lại các số 
điện thoại quý vị có thể cần trong 
trường hợp khẩn cấp. 

 Trong chuyến thăm của quý vị, hãy 
đăng ký để nhận thông báo PSPS 
cho chỗ ở của quý vị tại  
pge.com/addressalerts.
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Để giữ cho cộng đồng của chúng tôi được an toàn, PG&E sử dụng các công cụ an toàn tiên 
tiến giúp ngăn chặn cháy rừng. Các công cụ này có thể gây ra cắt điện tạm thời – tình trạng 
này rất có thể xảy ra từ tháng 6 đến tháng 11. 

CẮT ĐIỆN VÌ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG (PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS, PSPS)
Là phương án cuối cùng, chúng tôi có thể chủ động cắt điện để giúp ngăn ngừa cháy rừng khi rủi 
ro ở mức độ cao nhất. Điều này là do sự kết hợp của gió lớn, độ ẩm thấp và thảm thực vật khô. 

Chủ nhà của quý vị sẽ được thông báo trước và thông tin mới nhất có thể được tìm thấy trên trang 
web và phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi. Tìm hiểu thêm tại pge.com/psps.

ENHANCED POWERLINE SAFETY SETTINGS (EPSS)
Khi nguy cơ cháy rừng ở mức cao, PG&E có thể kích hoạt công nghệ EPSS, cho phép đường dây 
điện tự động tắt nguồn trong vòng một phần mười giây nếu có sự cố có thể gây ra đánh lửa. 

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật trên trang web của chúng tôi và với chủ nhà của quý vị 
trong thời gian cắt điện vì an toàn nằm ngoài kế hoạch. Tìm hiểu thêm tại pge.com/epss.

Để nhận hỗ trợ dịch thuật ở hơn 240 ngôn 
ngữ, hãy gọi cho PG&E theo số  
1-866-743-6589.

Giúp quý vị an toàn & chuẩn bị 
sẵn sàng trong trường hợp cắt 
điện vì an toàn

 Trong thời gian cắt điện
 Gọi 211, nhắn tin “PSPS” đến số 

211-211 hoặc truy cập 211.org 
để được kết nối 24/7 với các tài 
nguyên tại địa phương như thực 
phẩm, chỗ ở và phương tiện đi lại.

 Tìm Community Resource Centers 
để được hỗ trợ các đồ dùng cơ 
bản, Wi-Fi, trạm sạc và phòng vệ 
sinh có hỗ trợ người khuyết tật 
ADA tại địa chỉ pge.com/crc.

 Tìm các nguồn thay thế thực  
phẩm tại địa chỉ  
pge.com/pspsresources.

Thông tin và tài nguyên cho du khách từ  
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

