
Cùng Hợp Tác Để Bảo Vệ Cộng Đồng Của Chúng Ta Khỏi Nạn Cháy Rừng 

Trước mối đe dọa vẫn còn tiếp tục và trên đà gia tăng của thời tiết khắc nghiệt và nạn cháy 
rừng, và như một biện pháp phòng ngừa bổ sung sau các vụ cháy rừng năm 2017 và 2018, 
chúng tôi đang mở rộng và tăng cường Chương trình An toàn cho Cộng đồng khi Cháy rừng 
để giảm thiểu rủi ro cháy rừng và giúp cho khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ 
được an toàn. Điều này bao gồm việc mở rộng chương trình Tắt Điện vì An toàn Công cộng của 
chúng tôi bắt đầu từ mùa cháy rừng năm 2019 để bao gồm tất cả những đường dây điện đi qua 
các khu vực có nguy cơ cháy cao - cả đường phân phối lẫn truyền tải điện. 

Chúng tôi biết khách hàng của mình phụ thuộc vào dịch vụ điện tới mức nào và có những rủi ro về 
an toàn ở cả hai phía. Chúng tôi sẽ chỉ chủ động tắt các dòng điện vì mục tiêu an toàn để giúp giảm 
xác suất bốc cháy khi điều kiện nguy hiểm tột cùng về hỏa hoạn được dự báo. Mặc dù khách hàng ở 
các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao có nhiều khả năng bị ảnh hưởng, nhưng bất kỳ ai trong hơn 5 
triệu khách hàng điện của PG&E đều có thể bị cúp điện nếu cộng đồng của họ phụ thuộc vào đường 
dây đi qua khu vực có nguy cơ cháy cao. 

  

  

 

 
  

 

 
  

 
 

Chương Trình An Toàn Cho Cộng Đồng Khi Cháy Rừng 
Tắt Điện Vì An Toàn Công Cộng 

Tiêu Chuẩn Tắt Điện Vì An Toàn Công Cộng 
Trung tâm Hành động vì An toàn khi Cháy rừng (WSOC) của chúng tôi giám sát các điều kiện nguy 
hiểm từ hỏa hoạn trên toàn khu vực dịch vụ của chúng tôi và đánh giá xem có nên tắt đường dây 
điện vì mục tiêu an toàn không. 

Mặc dù không chỉ một yếu tố đơn lẻ nào sẽ khiến phải Tắt Điện Vì An Toàn Công Cộng, 
một số các yếu tố bao gồm: 

Báo Động ĐỎ 
được cơ quan Dịch Vụ Thời Tiết 
Quốc Gia tuyên bố 

ĐỘ Ẩm THẤP 
nói chung là từ 20% trở xuống 

SỨC GIÓ KÉO DÀI ĐƯỢC DỰ BÁO KHÁI QUÁT TRÊN 25 MPH VÀ CÁC CƠN 
GIÓ MẠNH Ở MỨC CAO HƠN KHOẢNG 45 MPH, tùy thuộc vào vị trí và điều 
kiện riêng của địa điểm như nhiệt độ, địa thế và khí hậu địa phương 

ĐIỀU KIỆN CỦA NHIÊN 
LIỆU KHÔ 
trên mặt đất và thảm thực vật 
sống (độ ẩm) 

QUAN SÁT HIỆN TRƯỜNG, 
TẠI THỜI ĐIỂM THỰC 
từ trung tâm WSOC của PG&E và 
từ các toán quan sát PG&E được 
phái tới hiện trường 

% 

Tháng 5 năm 2019 

Sau các vụ cháy rừng năm 2017 và 2018, một số những thay đổi trong tài liệu này được dự tính là các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm giảm nguy cơ cháy rừng trong tương lai. PG&E là Công 
Ty Điện và Khí Đốt Thái Bình Dương, một chi nhánh của PG&E Corporation. © 2019 Công Ty Điện và Khí Đốt Thái Bình Dương. Đã đăng ký Bản quyền. CCR-0619-1265 . 06052019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Khu Vực Có Tiềm Năng Bị Ảnh Hưởng 
• Các đường dây điện có xác suất cao nhất được cân nhắc để tắt 

điện hầu bảo đảm an toàn sẽ là những đường dây đi qua các 
khu vực đã được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) 
chỉ định có nguy cơ cháy rừng cấp cao (Cấp 2) hoặc cực kỳ cao 
(Cấp 3). Ấn định này bao gồm cả đường phân phối và đường 
truyền điện. 

• Khu vực cụ thể và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng sẽ phụ 
thuộc vào điều kiện thời tiết dự báo và các mạch điện nào mà 
PG&E cần tắt để bảo đảm an toàn công cộng.  

• Mặc dù khách hàng có thể không sống hoặc làm việc trong 
khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, nguồn điện của họ cũng 
có thể bị tắt nếu cộng đồng của họ phụ thuộc vào một đường 
dây điện băng qua khu vực đang trải qua những điều kiện hỏa 
hoạn nguy hiểm cực độ. 

• Điều này có nghĩa là bất kỳ khách hàng nào nhận dịch vụ điện 
từ PG&E nên được chuẩn bị cho việc mất điện vì an toàn công 
cộng có thể xảy ra. 

Thông Báo Sự Kiện PSPS 
Các mối đe dọa từ thời tiết khắc nghiệt có thể thay đổi nhanh chóng. Khi có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho 
khách hàng trước khi tắt nguồn điện. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho đến khi điện được 
phục hồi. 

THỜI ĐIỂM THÔNG BÁO (khi có thể) 

~ 48 GIỜ trước khi tắt nguồn điện 
CÁCH CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO 
VỚI KHÁCH HÀNG 

! 

Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với khách hàng ~ 24 GIỜ trước khi tắt nguồn điện bằng các cuộc gọi, texts và emails, dùng các 
thông tin liên lạc mà chúng tôi có trong hồ sơ. 

CHỈ NGAY TRƯỚC KHI tắt nguồn điện Chúng tôi cũng sẽ sử dụng pge.com và các kênh 
truyền thông xã hội, chúng tôi sẽ thông báo và 

TRONG LÚC TẮT ĐIỆN VÌ AN TOÀN CÔNG CỘNG cập nhật trên các đài truyền hình tin tức địa 
phương và các đài phát thanh 

MỘT KHI ĐIỆN ĐÃ ĐƯỢC PHỤC HỒI 

Làm Việc Với Khách Hàng Của Chúng Tôi Để Chuẩn Bị 
Chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với khách hàng và cộng đồng của mình về an Tìm Hiểu Thêm toàn khi cháy rừng và các bước họ có thể thực hiện để chuẩn bị nhà cửa, gia về Chương Trình An Toàn Cho 
đình và thương vụ của họ. Cộng Đồng Khi Cháy Rừng 

của PG&E. • Cập nhật thông tin liên lạc của bạn bằng cách truy cập pge.com/ 
mywildfirealerts ngay hôm nay để bảo đảm chúng tôi có thông tin liên lạc Xin gọi cho chúng tôi hiện tại của bạn. tại  1-866-743-6589 

• Xác định các phương thức thay thế để sạc điện cho điện thoại và giữ 
một danh sách các số khẩn cấp trên giấy. E-mail wildfire 

• Dự trù cho bất kỳ nhu cầu y tế nào như thuốc cần được giữ lạnh hoặc các safety@pge.com 
thiết bị cần nguồn điện. 

Xin viếng pge.com/ • Thiết lập hoặc tăng dự trữ hộp khẩn cấp của bạn với đèn pin, pin mới, wildfiresafety vật liệu cứu thương và tiền mặt. 

BẢN ĐỒ KHU VỰC BỊ ĐE DỌA HỎA HOẠN 
CAO CỦA CƠ QUAN CPUC 

Khu Vực Bị Hỏa Hoạn Đe Dọa
         Bậc 2 - Rủi ro cao
         Bậc 3 - Rủi ro cực kỳ cao 

Nguồn: Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California 
cpuc.ca.gov/FireThreatMaps 

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



