
ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਿੱਚ 
ਖਿਜੀਟਰ ਨੂ ੰਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਣ ਅਤੇ 
ਖਤਆਰ ਰਖਿਣ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਆਊਟੇਜ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ

  ਐਮਰਜੈੈਂਸੀ ਯੋਜੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜੈਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

  ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜੈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈੈਂਸੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਲਖੋ। 
   ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟpge.com/addressalerts 'ਤੇ 
ਆਪਣੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ PSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਿੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਖਪੱਛੇ ਦੇਿੋ।

ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂ ੰਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, 
PG&E ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਲਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੈੋ ਜੈੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੈੇ ਵਜੈੋਂ 
ਅਸਥਾਈ ਲਬਜੈਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Public Safety Power Shutoff 
(PSPS)
ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੈੋਂ, ਜੈੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਬਜੈਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੈਾਂਦੀ ਹੈ। 
PSPS ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੂ ੰਪਲਹਲਾਂ ਹੀ 
ਸੂਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜੈਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
pge.com/psps 'ਤੇ ਹੋਰ ਜੈਾਣੋ।

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


240+ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਖਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ,  

PG&E ਨੂੰ 1-866-743-6589 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਉਪਾਿਾਂ ਨੂ ੰਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਿੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। “PG&E” Pacific Gas and Electric Company ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਿੈ। ©2022 
Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰੇ ਿੱਕ ਰਾਿਿੇਂ ਿਨ। CCC-1022-5748. 06/21/2022

pge.com/wildfiresafety 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈਾਣੋ।

ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
 ਭੋਜੈਨ, ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜੈਾਈ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ 24/7 ਜੈੁੜੇ ਰਲਹਣ ਲਈ 211 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 
211-211 'ਤੇ “PSPS” ਟੈਕਸਟ ਕਰੋਜੈਾਂ211.org 'ਤੇ 
ਜੈਾਓ।

 ਬੁਲਨਆਦੀ ਸਪਲਾਈਆਂ, Wi-Fi, ਚਾਰਲਜੈੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 
ਅਤੇ ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੈਸਟਰੂਮਾਂ ਲਈ PG&E 
Community Resource Center 'ਤੇ ਜੈਾਓ।  
pge.com/crc 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
PSPS ਆਊਟੇਜੈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੈੋ ਐਨਹਾਂਸਡ ਪਾਵਰਲਾਈਨ 
ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੈਲਟੰਗਜ਼ (Enhanced Powerline Safety 
Settings, EPSS) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਕਉਂਲਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਲਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। 
ਜੈੇਕਰ EPSS ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਤੇ 
ਸਮੱਲਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜੈਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਬਜੈਲੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜੈਾਵੇਗੀ, ਲਜੈਸ ਨਾਲ ਜੈੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰਰੋਕਣ 
ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਲਮਲੇਗੀ। 

ਆਊਟੇਜੈ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੈਾਣਗੇ। ਵਧੇਰਾ ਜੈਾਣਣ ਲਈ,pge.com/epss 
'ਤੇ ਜੈਾਓ।

PSPS ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

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

