
Ajudando os visitantes a 
manterem-se seguros e 
preparados em caso de 
interrupção por motivos 
de segurança

Ajudando a preparar-se antes de 
uma interrupção
 Contacte o seu anfitrião para saber mais 
sobre planos de emergência e recursos 
disponíveis no local. 

 Mantenha os dispositivos carregados 
e anote os números de telefone de 
emergência. 

 Inscreva-se para receber notificações 
PSPS sobre as suas disposições em  
pge.com/addressalerts. 

Consulte o verso para obter mais recursos.

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.
Interrupções do fornecimento de 
energia por motivos de segurança 
pública 
Como último recurso, a energia é cortada 
proativamente durante ventos fortes para 
ajudar a evitar incêndios florestais. No caso 
de um PSPS, o seu anfitrião será notificado 
com antecedência. Pode também encontrar 
atualizações no nosso site e redes sociais. 
Saiba mais em pge.com/psps.

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


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

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-1022-5764. 21/06/2022

Saiba mais sobre todos os recursos 
disponíveis para ajudá-lo em  
pge.com/wildfiresafety.

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.

 Visite um Centro de Recursos Comunitário 
PG&E para suprimentos básicos, Wi-Fi, 
estações de recarga e casas de banho 
acessíveis por ADA. Localize o mais 
próximo de si em pge.com/crc.

Informações Adicionais de 
Segurança
PSPS difere das interrupções que 
podem ocorrer em linhas protegidas 
por Enhanced Powerline Safety 
Settings (EPSS), pois podemos avisar 
com antecedência. Se for detetado 
um problema numa linha de energia 
protegida por EPSS, a energia será 
cortada automaticamente, ajudando a 
evitar incêndios florestais. 

As atualizações de interrupção serão 
partilhadas no nosso site e com o seu 
anfitrião. Para saber mais, visite  
pge.com/epss.

Obtenha apoio local durante  
um PSPS

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://www.211.org/
https://pgealerts.alerts.pge.com/updates/psps-events/?WT.mc_id=Vanity_crc
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/enhanced-powerline-safety-settings/enhanced-powerline-safety-settings.page?WT.mc_id=Vanity_epss

