
Paggawa ng Sama-sama Upang Protektahan ang 
Ating Komunidad Mula sa mga Wildfire 
Dahil sa patuloy at lumalaking banta ng matinding panahon at wildfires, at bilang isang karagdagang pag-iingat 
sa magkasunod na wildfires nuong 2017 at 2018, pinalawak namin at pinagpahusay ang Community Wildfire 
Safety Program upang higit pang mabawasan ang mga panganib ng sunog at tulungang panatilihing ligtas ang 
aming mga customer at komunidad. Kabilang dito ang pagpapalawak ng aming Programang Power Shutoff na 
Pampublikong Kaligtasan na nagsisimula ngayong 2019 sa panahon ng sunog upang isama ang lahat ng mga 
de-kuryenteng linya na dumadaan sa mga lugar na may lalong malaking panganib sa sunog- parehong sa 
pamamahagi at pagpapadala. 

Alam namin kung gaano umaasa ang aming mga customer sa electric service at may mga panganib sa 
kaligtasan sa magkabilang panig. Amin lamang  isasara and mga linya sa interes ng kaligtasan upang 
makatulong mabawasan ang posibilidad ng  ignisyon kapag ang matinding kondisyon ng mapanganib na 
sunog ay inaantala/ipinapalagay. Habang ang mga customer sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng apoy 
ay malamang na maapektuhan, ang alin man sa limang milyong electric customer ng PG&E ay maaaring  
makaranas ng power shut off kung ang kanilang komunidad ay nakahanay sa linya na daanan ng 
mga lugar na  mataas ang possibilidad ng apoy.through a high fre-threat area. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

Programa pang Madlang Kaligtasan sa Lagablab na Sunog 
Pagtigil ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko 

Mga Pamantayang pang Publiko tungkol sa Power Shutoff 
Ang aming Wildfre Safety Operations Center (WSOC) ay sumusubaybay sa kondisyon ng panganib saapoy 
sa aming lugar ng serbisyo at sumusuri kung patayin ang mga linya ng kuryente upang mapangalagaan 
ang kaligtasan ng nakararami. 

Habang hindi lang iisang dahilan ang mag-huhudyat ng Power Safety Power, ang mga 
dahilan ay nabibilang sa baba: 

ISANG RED FLAG WARNING 
Na ipinahayag ng National 
Weather Service 

MABABANG HUMIDITY 
(Halumigmig) - Karaniwang 20% 
at mas mababa 

% 

INANTALANG MALAKAS NA HANGIN NA MAS MATAAS SA 25 MPH AT BUGSO NG 
HANGIN NA MAS MATAAS SA 45 MPH, depende sa lokasyon at kondisyon ng 
particular na lugar sa temperature, kalupaan at local na klima 

KONDISYON NG 
PAMPANINGAS SA LUPA 
AT MGA HALAMANAN 
at talahiban. 

PANGKASALUKUYANPAGMAMASID 
NG NASA LUPA MULA 
sa PG&E’s WSOC at obserbasyon 
sa field mula sa tripulante ng PG&E 

Alinsunod sa ligaw na apoy (wildfire) noong  2017 at 2018, ang ilan sa mga pagbabago na kasama sa dokumentong ito ay isinasaalang-alang bilang karagdagang mga hakbang 
sa pag-iingat na inilaan upang higit pang mabawasan ang panganib ng sunog sa hinaharap. Ang “PG&E” ay tumutukoy sa Pacific Gas at Electric Company, isang subsidiary ng 
PG&E Corporation. © 2019 Pacific Gas and Electric Company. Lahat ng karapatan ay nakalaan. CCR-0719-1393 . 07/17/2019 



Tier 2 - Elevated 
Tier 3 - Extreme 

Fire-Threat Areas 

 

 

 

  

 
  

  

  

  
 

  

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CPUC MAPA NG MGA POOK NA MAY 
MATINDING PANGANIB NG SUNOG 

Pook na may Panganib sa Sunog 
Tier 2 – Mataas na
               Panganib 

Tier 3 – Lubhang Matinding
               Panganib 

Potensyal na lugar na maapektuhan 
Ang pinakamalamang na linya ng kuryente na maaring patayin para 
sa kaligtasan ay yung mga dumadaan sa mga itinalagang  lugar ng 
California Public Utilities Commission (CPUC) at tinaguriang  mataas 
(Tier 2) o matindi (Tier 3) panganib sa ligaw na apoy (wildfire). Kabilang 
dito ang parehong mga linya ng distribusyon at transmisyon. 

• Ang tiyak na lugar at bilang ng mga apektadong customer ay 
nakasalalay sa nakaulat na lagay ng panahon at kung aling mga linya 
ang kinakailangang patayin ng PG&E para sa kaligtasan ng publiko. 

• Kahit na ang isang customer ay hindi nakatira o nagtatrabaho sa 
isang lugar na matindi ang banta ng pagkasunog (high fire-threat 
area) maaaring patayin din ang kanilang koryente kung ang kanilang 
komunidad ay umaasa sa isang linya na dumadaan sa isang lugar na 
nakakaranas ng matinding mga kondisyon ng panganib ng sunog. 

• Nangangahulugan na ang sinumang tumatanggap ng serbisyo sa 
kuryente mula sa PG&E ay dapat nakahanda para sa posibleng public 
safety power outage. Source: Komisyon ng Pampublikong Utilidad 

ng California (CPUC) cpuc.ca.gov/FireThreatMaps 

Mga Abiso sa Kaganapan ng PSPS 
Ang mga banta ng matinding panahon ay maaaring mabilis na magbago. Hanggat maaari, magbibigay kami ng paunahang 
abiso sa mga customer bago patayin ang kuryente. Magbibigay kami ng mga updates hanggang sa maibalik ang kuryente. 

TIMING NG MGA ABISO (kapag posible) 

~ 48 ORAS bago patayin ang kuryente 

~ 24 ORAS bago patayin ang kuryente 
PAANO NAMIN IPAPAALAM SA CUSTOMER 

! 

Susubukan naming maabot ang mga customers BAGO patayin ang kuryente 
sa pamamagitan ng tawag, text at email gamit ang 
impormasyon sa contact na mayroon kami sa file. HABANG NANGYAYARI ANG Gagamitin din namin ang pge.com at mga social 

PUBLIC SAFETY OUTAGE media channels, at papanatilihin naming ang 
pag-update at pag-bigay ng impormasyon sa 

KAPAG NAIBALIK NA MULI AND local na balita at radio outlets. 
KURYENTE 

GUMAGAWA NG PARAAN UPANG MATULUNGAN ANG 
AMING MGA CUSTOMERS NA MAGHANDA MAtuto ng higit pa 
Kami ay nagpapatuloy na mapaabot sa mga customer at komunidad tungkol sa Tungkol sa PG&E’s 
kaligtasan sa ligaw na apoy (Wildfire safety) at mga paraan na pwede nilang gawing Community Wildfire 
para maihanda ang kanilang bahay, pamilya at negosyo. Safety Program. 

• I-update ang inyong contact information sa pamamagitan ng pagbisita sa Tawagan kami sa 
pge.com/mywildfirealerts ngayon upang matiyak na mayroon kaming current 1-866-743-6589 contact information. (Kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnay.) 

• Alamin ang mga backup na pamamaraan sa pag-charge ng mga Mag-email sa wildfire telepono, at ikopya at isulat ang mga emergency numbers. safety@pge.com 
• Magplano para sa anumang mga medikal na pangangailangan 

tulad ng mga gamot na kailangang palamigin o mga aparato na 
Bisitahin ang pge.com/ nangangailangan ng kuryente. 
wildfiresafety • Bumuo o magtabi ng inyong emergency kit na may mga flashlight, 

mga sariwang baterya, mga supply ng first aid at pera. 

mailto:safety@pge.com
https://pge.com/mywildfirealerts
https://cpuc.ca.gov/FireThreatMaps

