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Community Wildfire Safety Program 
[Audience] Talking Points 

 
Slide 1: Introduction 
Slide 1: Giới thiệu 
 

• Thank you for taking the time to meet with us today to discuss our Community Wildfire 
Safety Program (CWSP).  

• Cảm ơn quý vị hôm nay đã dành thời gian gặp chúng tôi để thảo luận về Chương Trình 
Phòng Chống Cháy Rừng Trong Cộng Đồng (Community Wildfire Safety Program, 
CWSP) của chúng tôi. 

• Today, we want to talk about what we are doing to reduce the threat of wildfire locally 
and systemwide, and the opportunities for us to work together to improve the Public 
Safety Power Shutoff program (PSPS) in 2020. 

• Hôm nay, chúng tôi muốn thảo luận về việc chúng ta đang làm gì để giảm nguy cơ cháy 
rừng tại địa phương và trong toàn tiểu bang, và các cơ hội để chúng ta hợp tác cùng 
nhau nhằm cải thiện chương trình Ngắt Điện Vì Sự An Toàn của Công Chúng (Public 
Safety Power Shutoff, PSPS) trong năm 2020. 

 
Slide 2: Safety 
Slide 2: Sự an toàn 

• We know that everyone is currently focused on staying safe from COVID-19 and 
appreciate your participation during this challenging time. 

• Chúng tôi biết rằng mọi người đang tập trung đảm bảo an toàn trước COVID-19 và đánh 
giá cao sự tham gia của quý vị trong thời điểm thách thức này. 

• Guidance has been developed to identify the essential work that must continue for the 
benefit of our customers and communities, and this includes work associated with 
CWSP. 

• Đã có hướng dẫn được lập ra để xác định công việc thiết yếu phải tiếp tục thực hiện vì 
lợi ích của khách hàng và các cộng đồng của chúng ta, và điều này bao gồm công 
việc liên quan đến CWSP. 

• We understand the importance of keeping the lights on, especially given the current 
stay-at-home orders. We are determined to do everything possible to address both the 
impact of the COVID-19 pandemic and the threat of catastrophic wildfires. Our 
overriding goal is to ensure public safety and PSPS is an important tool for doing so.  

• Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì thắp sáng, nhất là khi có lệnh ở nhà hiện 
nay. Chúng tôi quyết tâm thực hiện mọi việc có thể để giải quyết cả tác động của đại 
dịch COVID-19 lẫn nguy cơ cháy rừng. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đảm bảo sự an 
toàn của công chúng và chương trình PSPS là một công cụ quan trọng để thực hiện mục 
tiêu đó. 

• This situation is evolving, and we will continue to adjust our work as necessary to 
deliver safe, reliable energy and to keep our customers, communities and employees safe.  

• Tình hình này đang tiến diễn, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh công việc của mình 
khi cần để cung cấp năng lượng an toàn, ổn định và đảm bảo an toàn cho khách hàng, các 
cộng đồng và nhân viên của chúng tôi. 

 
Slide 3: Community Wildfire Safety Program / Topics for Today 
Slide 3: Chương Trình Phòng Chống Cháy Rừng Trong Cộng Đồng / Các Chủ Đề Thảo Luận 
Hôm Nay 

• With the complex wildfire threat our state faces, PG&E has a vital responsibility to 
enhance and expand our wildfire safety efforts to further reduce wildfire risks and keep 
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our customers and the communities we serve safe. 
• Với nguy cơ cháy rừng phức tạp mà tiểu bang của chúng ta đối mặt, PG&E có trách nhiệm 

rất quan trọng trong việc tăng cường và mở rộng những nỗ lực phòng chống cháy 
rừng để giảm thêm nguy cơ cháy rừng và đảm bảo an toàn cho các khách hàng và các 
cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. 

• Our Community Wildfire Safety Program includes short-, medium- and long-term plans to 
make our system safer, such as: 

• Chương Trình Phòng Chống Cháy Rừng Trong Cộng Đồng của chúng tôi gồm có các kế 
hoạch ngắn, trung và dài hạn để đảm bảo hệ thống của chúng tôi được an toàn hơn, 
chẳng hạn như: 

o Making Public Safety Power Shutoff (PSPS) events smaller in size, shorter in 
length and smarter for our customers  

o Đảm bảo các sự kiện Ngắt Điện Vì Sự An Toàn của Công Chúng (PSPS) có quy 
mô nhỏ hơn, thời gian ngắn hơn và thực hiện thông minh hơn cho khách hàng 
của chúng tôi 

o Installing new grid technology 
o Lắp đặt công nghệ lưới điện mới 
o Hardening the electric system 
o Củng cố hệ thống điện 
o Performing enhanced vegetation management  
o Thực hiện quản lý thực vật nâng cao 

• We all rely on electricity for everyday life and we want to work together with our 
customers on solutions that can prevent wildfires and keep our communities safe. 

• Tất cả chúng ta dựa vào điện năng trong cuộc sống hàng ngày và chúng tôi muốn hợp tác 
với khách hàng để thực hiện các giải pháp có thể ngăn chặn cháy rừng và đảm bảo an 
toàn cho các cộng đồng của chúng ta. 

 
Slide 4: PG&E’s Electric System 
Slide 4: Hệ Thống Điện của PG&E 

 
Slide 5: Wildfire Risks Across PG&E’s Service Territory 
Slide 5: Nguy Cơ Cháy Rừng Trong Khắp khu Vực Dịch Vụ của PG&E 

• High temperatures, extreme dryness and record-high winds have created conditions in 
our state where any spark at the wrong time and place can lead to a major wildfire. 

• Nhiệt độ cao, điều kiện cực kỳ khô và gió lớn kỷ lục đã tạo ra những điều kiện trong tiểu 
bang của chúng ta trong đó bất kỳ tia lửa nào sai thời điểm và địa điểm cũng có thể dẫn 
đến một vụ cháy rừng lớn. 

• More than half of the area where our customers live and work is at high risk for wildfires. 
• Hơn một nửa khu vực nơi khách hàng của chúng tôi sinh sống và làm việc có nguy cơ 

cháy rừng cao. 
• With the increased wildfire threat our state faces, PG&E is enhancing and expanding 

our efforts to reduce wildfire risks and keep our customers and communities safe. 
• Với nguy cơ cháy rừng cao mà tiểu bang của chúng ta đối mặt, PG&E đang tăng cường 

và mở rộng những nỗ lực giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và đảm bảo an toàn cho các 
khách hàng và các cộng đồng của chúng ta. 

 
Slide 6: What Is A Public Safety Power Shutoff? 
Slide 6: Ngắt Điện Vì Sự An Toàn của Công Chúng Là Gì? 
 
Slide 7: What Is A Public Safety Power Shutoff? (PSPS) 
Slide 7: Ngắt Điện Vì Sự An Toàn của Công Chúng Là Gì? (PSPS) 
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• If severe weather threatens a portion of the electric system, it may be necessary for 
PG&E to turn off electricity in the interest of public safety. This is called a Public Safety 
Power Shutoff. 

• Nếu điều kiện thời tiết khắc nghiệt đe dọa một phần của hệ thống điện, PG&E có thể 
cần phải ngắt điện vì sự an toàn của công chúng. Trường hợp này được gọi là Ngắt 
Điện Vì Sự An Toàn của Công Chúng. 

• This year, PG&E is improving our PSPS program by making events smaller in size, 
shorter in length and smarter for our customers. 

• Năm nay, PG&E cải tiến chương trình PSPS bằng cách đảm bảo các sự kiện này có quy 
mô nhỏ hơn, thời gian ngắn hơn và được thực hiện thông minh hơn cho khách hàng 
của chúng tôi. 

• The sole purpose of a PSPS is to reduce the risk of major wildfires during severe 
weather. 

• Mục đích duy nhất của một sự kiện PSPS là giảm thiểu nguy cơ cháy rừng lớn trong 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

• With more than half of the area where our customers live and work now at high risk 
for wildfires, PSPS is an important tool for keeping customers and communities safe.  

• Với trên một nửa khu vực nơi khách hàng của chúng tôi sinh sống và làm việc hiện 
nay có nguy cơ cháy rừng cao, PSPS là một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn cho 
khách hàng và các cộng đồng. 

• We know that turning off power can prevent wildfires, but also disrupts lives and can 
include its own risks, particularly for those who need power for medical equipment.  

• Chúng tôi biết rằng việc ngắt điện có thể phòng ngừa cháy rừng, nhưng cũng ảnh 
hưởng đến đời sống và có thể gồm có những rủi ro riêng của nó, nhất là đối với những ai 
cần điện để chạy thiết bị y tế. 

• That is why our work this year is focused on reducing the impacts on our customers 
without compromising safety.  

• Đó là lý do tại sao công việc của chúng tôi trong năm nay tập trung vào việc giảm tác 
động đối với khách hàng mà không ảnh hưởng đến sự an toàn. 

 
 
Slide 8: What Weather Could Lead to a PSPS? 
Slide 8: Điều Kiện Thời Tiết Gì Có Thể Dẫn Đến Sự Kiện PSPS? 

• We carefully review a combination of many criteria when determining if power should be 
turned off for safety. 

• Chúng tôi cẩn thận xem xét một sự kết hợp nhiều tiêu chí khi xác định có nên ngắt điện 
vì lý do an toàn hay không. 

• While no single factor drives a PSPS event, these factors generally include: 
• Mặc dù không có yếu tố duy nhất nào dẫn đến một sự kiện PSPS, nhưng những yếu tố 

này nói chung gồm có: 
o A Red Flag Warning  
o Một Dấu Hiệu Cảnh Báo Đỏ 
o Low humidity levels 
o Mức độ ẩm thấp 
o Forecasted sustained winds 
o Dự báo có gió kéo dài 
o Condition of dry fuel on the ground  
o Điều kiện nhiên liệu khô trên mặt đất 
o On-the-ground, real-time observations 
o Quan sát trên mặt đất trong thời gian thực 
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Slide 9: How Are We Improving For This Year? 
Slide 9: Chúng Tôi Đang Cải Thiện Như Thế Nào Cho Năm Nay? 

• We are listening to our customers about how we can do better by taking feedback and 
acting on what we hear. This year, we are focused on making PSPS events: 

• Chúng tôi đang lắng nghe ý kiến của khách hàng về việc chúng tôi có thể cải thiện 
như thế nào bằng cách tiếp nhận ý kiến phản hồi và hành động dựa trên ý kiến chúng tôi 
nhận được. Năm nay, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo các sự kiện PSPS: 

o Smaller in size: We are upgrading our electric system to prevent wildfires 
and reduce the size of PSPS events by one-third compared to 2019.  

o Có quy mô nhỏ hơn: Chúng tôi đang nâng cấp hệ thống điện để phòng 
ngừa cháy rừng và giảm một phần ba quy mô của các sự kiện PSPS so với 
năm 2019. 

o Shorter in length: We are seeking to cut restoration times in half compared to 
2019 so that we restore power within 12 daylight hours after severe weather has 
passed. 

o Có thời gian ngắn hơn: Chúng tôi đang tìm cách cắt giảm một nửa thời gian 
phục hồi so với năm 2019 để chúng tôi có thể khôi phục điện trong vòng 12 giờ 
ban ngày sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã qua. 

o Smarter for customers: We are refining our weather models and providing 
better information and resources to customers and communities. 

o Được thực hiện thông minh hơn cho khách hàng: Chúng tôi đang tinh chỉnh 
các mô hình thời tiết của mình và cung cấp thông tin và nguồn hỗ trợ tốt 
hơn cho khách hàng và các cộng đồng. 
 

Slide 10: How Are We Improving For This Year? (cont.) 
Slide 10: Chúng Tôi Đang Cải Thiện Như Thế Nào Cho Năm Nay? (t.t.) 

• Smaller in size: 
• Có quy mô nhỏ hơn: 

o Installing more than 600 devices capable of re-directing power and limiting the 
size of outages so fewer communities are without power. 

o Lắp đặt trên 600 thiết bị có khả năng chuyển hướng điện và hạn chế quy mô 
ngắt điện để số lượng cộng đồng bị mất điện ít hơn. 

o Installing microgrids that use generators to keep the lights on for whole 
communities. 

o Lắp đặt các lưới điện nhỏ dùng máy phát điện để thắp sáng cho toàn bộ các 
cộng đồng. 

o Conducting targeted undergrounding as part of system hardening. 
o Tiến hành đi điện ngầm nhắm đích như một phần của hoạt động củng cố hệ thống. 

 
Slide 11: How Are We Improving For This Year? (cont.)  
Slide 11: Chúng Tôi Đang Cải Thiện Như Thế Nào Cho Năm Nay? (tt) 

• Shorter in duration: 
• Có thời gian ngắn hơn: 

o Adding more field crews to speed inspection of lines 
o Bổ sung thêm các đội thực địa để đẩy nhanh hoạt động kiểm tra đường dây 
o Expanding helicopter fleet from 35 to 65 for aerial line inspections 
o Mở rộng đội trực thăng từ 35 lên 65 để kiểm tra đường dây điện từ trên không 
o Commissioning two new airplanes for aerial line inspections 
o Khai thác 2 máy bay mới để kiểm tra đường dây điện từ trên không 
o Utilizing infrared equipment to inspect at night 
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o Sử dụng thiết bị hồng ngoại để kiểm tra vào ban đêm 
 
Slide 12: How Are We Improving For This Year? (cont.)  
Slide 12: Chúng Tôi Đang Cải Thiện Như Thế Nào Cho Năm Nay? (tt) 

• Smarter for customers: 
• Được thực hiện thông minh hơn cho khách hàng: 

o Provide more accurate/timely communications and additional resources: 
o Cung cấp thông tin liên lạc và nguồn hỗ trợ bổ sung chính xác hơn/kịp thời hơn: 

 Enhancing meteorology technology to pinpoint severe weather 
 Cải thiện công nghệ khí tượng học để xác định thời tiết khắc nghiệt 
 Bolstering website capacity 
 Củng cố năng lực của trang web 
 Improving customer alerts and notifications 
 Cải thiện cảnh báo và thông báo cho khách hàng 
 Upgrading Community Resource Centers 
 Nâng cấp Các Trung Tâm Thông Tin Cộng Đồng 
 Improving coordination with local agencies and critical service providers 
 Cải thiện sự điều phối với các cơ quan địa phương và các nhà cung cấp 

dịch vụ quan trọng 
o Deliver more assistance before, during and after a PSPS event: 
o Cung cấp thêm sự hỗ trợ trước, trong và sau một sự kiện PSPS: 

 Working with the California Foundation for Independent Living Centers 
and other Community Based Organizations to support vulnerable 
customers 

 Hợp tác với tổ chức California Foundation for Independent Living 
Centers và Các Tổ Chức Trong Cộng Đồng để hỗ trợ các khách hàng dễ 
bị tổn thương 

 Making it easier for eligible customers to join and stay in the Medical 
Baseline program 

 Đơn giản hóa quy trình tham gia và ở lại chương trình Medical Baseline 
cho các khách hàng đủ điều kiện 

 Expanding in-language communications 
 Mở rộng hệ thống liên lạc bằng ngôn ngữ 

 
Slide 13: Progress to Help Prevent Wildfires 
Slide 13: Tiến Độ Giúp Phòng Chống Cháy Rừng 
 
Slide 14: Wildfire Mitigation Plan 2019 vs. 2020 by the Numbers 
Slide 14: Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng năm 2019 so với 2020 qua Các Con Số 

• We have provided details regarding the work we conducted in 2019 and the work we are 
targeting in 2020. 

• Chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về công việc chúng tôi đã tiến hành trong năm 
2019 và công việc chúng tôi nhắm đến trong năm 2020. 

• As you can see, we are taking immediate and comprehensive actions to upgrade our 
infrastructure, monitor fire threats in real time and institute new wildfire safety 
measures throughout our service territory.  

• Như quý vị có thể thấy, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp ngay lập tức và toàn 
diện để nâng cấp cơ sở hạ tầng, giám sát nguy cơ hỏa hoạn trong thời gian thực và đặt 
ra các biện pháp phòng chống cháy rừng mới trong toàn bộ khu vực dịch vụ của chúng 
tôi. 
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Slide 15: Vegetation Management 
Slide 15: Quản Lý Thực Vật 

• In response to the growing wildfire threat, we have expanded and enhanced our 
vegetation and safety work. This includes addressing vegetation that poses a higher 
potential for wildfire risk in high fire-threat areas. 

• Đáp lại nguy cơ cháy rừng tăng cao, chúng tôi đã mở rộng và nâng cao hệ thống thực 
vật và công tác an toàn. Điều này bao gồm giải quyết cây cối có khả năng có nguy cơ 
cháy rừng cao hơn ở các khu vực có nguy cơ cháy cao. 

• Our Enhanced Vegetation Management work includes the following: 
• Công việc Quản Lý Thực Vật Nâng Cao của chúng tôi gồm có như sau: 

o Exceeding state standards for minimum clearances around the power lines. 
o Vượt các tiêu chuẩn của tiểu bang về thông khoảng tối thiểu xung quanh các 

đường dây điện. 
o Clearing to the sky the limbs and branches that overhang the 4-foot clearance 

zone around the lines.  
o Tỉa nhánh cây bên trên khu vực thông khoảng 4 feet xung quanh dây điện. 
o Conducting inspections to remove hazardous vegetation such as dead, 

diseased, dying or defective trees that pose a potential risk to the lines or 
equipment, in addition to our routine patrols. 

o Tiến hành kiểm tra để loại bỏ thực vật nguy hiểm chẳng hạn như cây chết, 
bệnh, sắp chết hoặc có khiếm khuyết gây ra nguy cơ tiềm ẩn cho đường dây điện 
hoặc thiết bị, bên cạnh hoạt động tuần tra thường xuyên của chúng tôi. 

o Evaluating the condition of trees that may need to be addressed if they are tall 
enough to strike the lines or equipment.  

o Đánh giá điều kiện của cây cối có thể cần phải giải quyết nếu chúng đủ cao để đổ 
trúng vào đường dây điện thoại thiết bị. 

 
Slide 16: System Hardening and Resiliency 
Slide 16: Củng Cố Hệ Thống và Khả Năng Phục Hồi 

• As part of PG&E’s efforts to prevent wildfires, we are strengthening the electric system to 
further reduce wildfire risk and better withstand severe weather. 

• Trong nỗ lực phòng ngừa cháy rừng của PG&E, chúng tôi đang củng cố hệ thống điện để 
giảm thêm nguy cơ cháy rừng và chịu được thời tiết khắc nghiệt hiệu quả hơn. 

• We’re hardening our infrastructure with stronger poles, covered power lines and 
targeted undergrounding. 

• Chúng tôi đang củng cố cơ sở hạ tầng của mình bằng cột điện chắc hơn, che chắn 
đường dây điện và đi dây ngầm nhắm đích. 

• This work is taking place across 7,100 miles of distribution lines over the next several 
years in the highest fire-threat areas. Electric system hardening work will: 

• Công việc này đang diễn ra trên khắp 7.100 dặm đường dây phân phối trong vài năm tới 
ở các khu vực có nguy cơ cháy cao nhất. Công việc củng cố hệ thống điện sẽ: 

o Help reduce the risk of wildfire due to environmental factors.  
o Giúp giảm nguy cơ cháy rừng do các yếu tố môi trường. 
o Enhance long-term safety, especially during times of high fire-threat.  
o Cải thiện sự an toàn lâu dài, nhất là trong những lúc có nguy cơ cháy cao. 
o Significantly improve reliability during winter weather.  
o Cải thiện đáng kể tính ổn định trong mùa đông. 

• Our goal is to harden approximately 240 distribution circuit miles in 2020.  
• Mục tiêu của chúng tôi là củng cố khoảng 240 dặm hệ thống phân phối trong năm 2020. 
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Slide 17: Inspection Plans 
Slide 17: Các Kế Hoạch Kiểm Tra 

• Our updated System Inspections Program evaluates our electric infrastructure on an 
ongoing basis to find and fix potential risks to the safety and reliability of our system. 

• Chương Trình Kiểm Tra Hệ Thống cập nhật của chúng tôi đánh giá cơ sở hạ tầng điện 
trên cơ sở liên tục để phát hiện và khắc phục những rủi ro tiềm ẩn đối với sự an toàn và 
tính ổn định của hệ thống của chúng tôi. 

• Through the System Inspections Program, PG&E is conducting safety inspections of 
distribution, transmission and substation equipment throughout our service territory. 

• Thông qua Chương Trình Kiểm Tra Hệ Thống, PG&E đang tiến hành kiểm tra an toàn đối 
với thiết bị phân phối, truyền tải và trạm biến áp trong toàn bộ khu vực dịch vụ của 
chúng tôi. 

• Continuing in 2020, we are accelerating our inspection cycles beyond compliance 
regulations to align with wildfire risk. 

• Trong năm 2020, chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh chu kỳ kiểm tra vượt yêu cầu của các 
quy định tuân thủ cho phù hợp với nguy cơ cháy rừng. 

• We are prioritizing work in areas of extreme (Tier 3) and elevated (Tier 2) wildfire risk 
as defined by the California Public Utilities Commission (CPUC) High Fire-Threat District 
Map. 

• Chúng tôi đang ưu tiên công việc ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao 
(Cấp 3) và cao (Cấp 2) như xác định theo Bản Đồ Quận Có Nguy Cơ Cháy Cao của Ủy 
Ban Dịch Vụ Công Ích California (California Public Utilities Commission, CPUC). 

• Electric infrastructure in Tier 3 and Tier 2 areas will be evaluated more frequently, 
while infrastructure in non-high fire-threat areas will be inspected at least every six years. 

• Cơ sở hạ tầng điện ở các khu vực Cấp 3 và Cấp 2 sẽ được đánh giá thường xuyên 
hơn, trong khi cơ sở hạ tầng ở các khu vực có nguy cơ cháy không cao sẽ được kiểm tra ít 
nhất một lần mỗi 6 năm. 

• In 2020, we plan to inspect more than 15,000 miles of electric lines.  
• Vào năm 2020, chúng tôi có kế hoạch kiểm tra trên 15.000 dặm đường dây điện. 

o We will inspect all lines in Tier 3 areas and one-third of all lines in Tier 2 areas. 
o Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả đường dây ở các khu vực Cấp 3 và một phần ba tất 

cả đường dây ở các khu vực Cấp 2. 
• All of the highest-priority conditions found through inspections will be promptly repaired 

or made safe.  
• Tất cả các điều kiện ưu tiên cao nhất được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra sẽ 

được sửa chữa hoặc đảm bảo an toàn một cách nhanh chóng. 
 
Slide 18: Preparing for Public Safety Power Shutoffs 
Slide 18: Chuẩn Bị Cho Sự Kiện Ngắt Điện Vì Sự An Toàn của Công Chúng 
 
Slide 19: Advance PSPS Alerts for Customers 
Slide 19: Thông Báo Trước Cho Khách Hàng về Sự Kiện PSPS 

• We will provide alerts to customers in advance of a PSPS. 
• Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho khách hàng trước khi diễn ra một sự kiện PSPS. 
• Our goal, dependent on weather, is to send customer alerts two days ahead, one day 

ahead and just prior to shutting off power through automated calls, texts and emails. 
• Mục tiêu của chúng tôi, tùy vào điều kiện thời tiết, là gửi thông báo cho khách hàng trước 

hai ngày, trước một ngày và ngay trước khi ngắt điện thông qua cuộc gọi tự động, tin 
nhắn và email. 

o Customers will also be notified when their power has been restored. 
o Khách hàng cũng sẽ được thông báo khi điện đã được khôi phục. 
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• This year, we are updating our customer alerts to provide more detail earlier – including 
a window of estimated time of shutoff and restoration – about what to expect during 
PSPS events.  

• Năm nay, chúng tôi nâng cấp thông báo cho khách hàng để cung cấp thêm chi tiết sớm 
hơn – bao gồm một khung thời gian ước tính ngắt điện và khôi phục – về việc cần chờ 
đợi gì trong các sự kiện PSPS. 

• We will also provide updates on pge.com/pspsupdates and through social media 
channels, local news and radio outlets. 

• Chúng tôi cũng cung cấp thông tin cập nhật trên pge.com/pspsupdates và thông qua các 
kênh mạng xã hội, các kênh tin tức và radio địa phương. 
 

Slide 20: How is PG&E Improving Restoration Times? 
Slide 20: PG&E Cải Thiện Thời Gian Khôi Phục Như Thế Nào? 

• After the weather has passed and it is safe to do so, our crews will visually inspect for 
damage to ensure the lines are safe to energize. 

• Sau khi điều kiện thời tiết bất lợi đã qua và khi an toàn, các đội ngũ của chúng tôi sẽ 
kiểm tra bằng mắt xem có thiệt hại hay không để đảm bảo đường dây điện an toàn khi 
cấp điện. 

• This year, we are seeking to cut restoration times in half so that we restore power 
within 12 daylight hours after severe weather has passed. 

• Năm nay, chúng tôi đang tìm cách cắt giảm một nửa thời gian phục hồi để chúng tôi có 
thể khôi phục điện trong vòng 12 giờ ban ngày sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã 
qua. 

o Nearly doubling our exclusive-use helicopter fleet during events from 35 to 65. 
o Tăng gần gấp đôi đội trực thăng chuyên dụng trong các sự kiện từ 35 lên 65 

chiếc. 
o Using two airplanes with infrared cameras capable of inspecting transmission 

lines at night. 
o Sử dụng 2 máy bay có camera hồng ngoại có thể kiểm tra đường dây truyền tải 

vào ban đêm. 
o Adding more field crews to speed up inspections.  
o Bổ sung thêm các đội thực địa để đẩy nhanh hoạt động kiểm tra. 
o Utilizing mutual assistance from other utility companies to support PSPS 

restoration inspections, when needed. 
o Sử dụng sự hỗ trợ tương hỗ của các công ty dịch vụ tiện ích khác để hỗ trợ 

kiểm tra khôi phục sau PSPS nếu cần. 
 
Slide 21: Community Resource Centers (CRCs) 
Slide 21: Các Trung Tâm Thông Tin Cộng Đồng (CRC) 

• During a PSPS event, PG&E will open Community Resource Centers (CRCs) where 
community members can access resources. 

• Trong một sự kiện PSPS, PG&E sẽ mở Các Trung Tâm Thông Tin Cộng Đồng 
(Community Resource Centers, CRC) ở đó công chúng có thể tiếp cận các nguồn hỗ 
trợ. 

• Our goal will be to set up and open a CRC as soon as possible after the start of a PSPS 
event forecasted to last longer than 24 hours. 

• Mục tiêu của chúng tôi sẽ là thành lập và mở một trung tâm CRC ngay khi có thể sau khi 
bắt đầu một sự kiện PSPS được dự báo kéo dài lâu hơn 24 giờ. 

• Location and hours of operation will be posted on pge.com/pspsupdates. We will also 
reach out to customers in affected communities via social media, local news and radio. 
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• Địa điểm và giờ hoạt động sẽ được đăng trên pge.com/pspsupdates. Chúng tôi cũng sẽ 
liên lạc khách hàng trong các cộng đồng bị ảnh hưởng qua mạng xã hội, bản tin và radio 
địa phương. 

• PLEASE NOTE: PG&E is adapting our approach to CRCs to reflect appropriate COVID-19 
public health considerations. 

• VUI LÒNG LƯU Ý: PG&E đang áp dụng phương pháp CRC để phản ánh những cân nhắc 
y tế thích hợp liên quan đến COVID-19. 

o We are planning to offer micro CRCs (smaller, open air tents) and mobile CRCs 
(vans) to supplement hardened CRCs if stay-at-home and physical distancing 
requirements are in place during PSPS events. 

o Chúng tôi đang có kế hoạch đề nghị các CRC nhỏ (nhỏ hơn, lều thoáng khí) và 
CRC di động (xe van) để bổ sung cho các CRC lớn nếu các yêu cầu ở nhà và 
giữ khoảng cách được áp dụng trong các sự kiện PSPS. 

 
Slide 22: Additional Support For People With Disabilities And Older Adults 
Slide 22: Sự Hỗ Trợ Bổ Sung Dành Cho Người Khuyết Tật Và Người Cao Tuổi 

• We are funding the California Foundation for Independent Living Centers, or CFILC, to 
assist the Access and Functional Needs, or AFN, population. 

• Chúng tôi đang tài trợ cho California Foundation for Independent Living Centers, hay 
CFILC, để hỗ trợ nhóm đối tượng Có Nhu Cầu Tiếp Cận và Nhu Cầu Chức Năng 
(Access and Functional Needs), hay AFN. 

• The pilot program, Disaster Access and Resources Program, provides qualifying 
customers who use electrical medical devices access backup portable batteries. 

• Chương trình thí điểm, Disaster Access and Resources Program, cung cấp pin lưu 
động dự phòng cho khách hàng đủ điều kiện nào sử dụng thiết bị y tế. 

• The program will also provide transportation resources, assistive communication equipment, 
hotel and food vouchers, emergency planning and education and Medical Baseline program 
enrollment assistance. 

• Chương trình này cũng sẽ cung cấp các nguồn hỗ trợ đưa đón, thiết bị hỗ trợ liên lạc, 
voucher khách sạn và thực phẩm, lập kế hoạch khẩn cấp và giáo dục và hỗ trợ ghi danh 
chương trình Medical Baseline. 

• Press releases, radio advertisements and leveraging our network of CBOs will also be 
used to communicate with customers who depend on power for medical and independent 
living needs when possible during events. 

• Thông cáo báo chí, thông báo trên radio và khai thác mạng lưới CBO của chúng tôi 
cũng sẽ được sử dụng để liên lạc với khách hàng nào dựa vào nguồn điện để đáp ứng các 
nhu cầu y tế và sinh sống độc lập khi có thể trong các sự kiện. 

• We encourage customers interested in the pilot program to visit 
disabilitydisasteraccess.org for more information. 

• Chúng tôi khuyến khích khách hàng nào quan tâm đến chương trình thí điểm nên truy cập 
disabilitydisasteraccess.org để biết thêm thông tin. 

 
Slide 23: Where To Go For Additional Information 
Slide 23: Cần Đến Đâu Để Biết Thêm Thông Tin 

• To make sure you/customers receive alerts regarding potential safety outages in 
your/their community, update the contact information PG&E has on file. 

• Để đảm bảo quý vị/khách hàng nhận được cảnh báo về các trường hợp ngắt điện có thể 
có vì lý do an toàn trong cộng đồng của quý vị/của họ, hãy cập nhật thông tin liên hệ 
trong hồ sơ của PG&E. 

• We have also made additional wildfire preparedness tools available online including: 
• Chúng tôi cũng đã lập ra các công cụ ứng phó cháy rừng bổ sung được cung cấp trực 
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tuyến, gồm có: 
o Weather and PSPS Forecasting Webpage 
o Trang Web Dự Báo Thời Tiết và PSPS 
o Backup Power Webpage 
o Trang Web Về Nguồn Điện Dự Phòng 
o Safety Action Center 
o Trung Tâm Hành Động An Toàn 
o Medical Baseline 
o Chương Trình Medical Baseline 
o “Prepare for Power Down” Website 
o Trang Web “Prepare for Power Down” (Chuẩn bị cho khi bị cúp điện) 

 
Slide 24: Thank You 
Slide 24: Xin Cảm Ơn 

• Please direct customers with/If you have any questions, they/you can call us at 
1-866-743-6589 or email at wildfiresafety@pge.com.  

• Vui lòng hướng dẫn khách hàng/Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, họ/quý vị có thể gọi 
cho chúng tôi theo số 1-866-743-6589 hoặc email tại wildfiresafety@pge.com. 

• Customers/You can also visit our dedicated website at pge.com/wildfiresafety for more 
information on our  wildfire safety efforts and tips to help prepare for extreme weather and 
possible power outages. 

• Khách hàng/Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại 
pge.com/wildfiresafety để biết thêm thông tin về các nỗ lực phòng chống cháy rừng và lời 
khuyên của chúng tôi để giúp chuẩn bị ứng phó thời tiết khắc nghiệt và mất điện có thể có. 
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