
PAGHANDA PARA SA MGA PAGPATAY NG 
KURYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO
(PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS)

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa Programang Kaligtasan ng Komunidad sa Mabilis Kumalat na Sunog ng PG&E, kasama ang 
mga paraan upang matulungan kayong maghanda ay maaari ding mahanap sa pge.com/wildfiresafety. Maaari din kayong mag-email sa 
amin sa wildfiresafety@pge.com o tumawag sa amin sa 1-866-743-6589 para sa anumang mga katanungan.
Ang ilan sa mga hakbang na kasama sa dokumentong ito ay pinag-isipan bilang mga karagdagang hakbang sa pag-iingat na inilaan upang higit na mabawasan ang panganib ng mga mabilis na kumalat na 
sunog. Ang “PG&E” ay tumutukoy sa Pacific Gas and Electric Company, isang sangay ng PG&E Corporation. © 2020 Pacific Gas and Electric Company. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan. CCR-0719-1399 . 
05/15/2020

Ang mga mataas na temperatura, matinding pagkatuyo at sukdulang lakas ng hangin ay lumikha ng 
mga kondisyon sa ating estado kung saan na ang anumang siklab sa maling oras at lugar ay maaaring 
humantong sa isang matinding mabilis kumalat na sunog (wildfire). Kapag ang isang matinding panahon 
ay magbabanta sa isang bahagi ng sistemang elektrikal, maaaring kailanganin ng PG&E na patayin ang 
kuryente para sa kaligtasan ng publiko. Ito ay tinatawag na isang Public Safety Power Shutoff (PSPS). Kahit na 
maaaring wala kayong  kwenta sa PG&E, maaari pa rin kayong maapektuhan.

ANO ANG IYONG MAAASAHAN

Patuloy na Mga Bagong Kaalaman
Regular na magbibigay ng mga bagong paunwa sa pamamagitan ng sosyal midya, lokal na balita, 
radyo at sa pge.com/pspsupdates.

Pagpapanumbalik ng Kuryente 
Matapos lumipas ang panahon at ligtas na gawin ito, ang aming mga tauhan ay susuriing biswal ang mga 
linya kung mayroong pinsala upang matiyak na ligtas itong buhayin. Itong 2020, naghahangad kaming 
maiklian ng kalahati ang oras ng pagpapanumbalik ng kuryente sa loob ng 12 oras ng liwanag pagkatapos 
lumipas ang matinding panahon. Gayunpaman, depende sa kondisyon ng panahon o kung kinakailangan 
ang anumang pag-aayos, ukol sa mga layunin ng pagpaplano, iminumungkahi namin na ang mga kostumer 
ay maghanda para sa maraming araw na walang kuryente.

Kaganapan sa PSPS
Ngayong 2020, pinapabuti ng PG&E ang aming programa ng PSPS sa pamamagitan ng maliit na 
kaganapan, mas maikli ang haba at mas matalinong paraan para sa aming mga kostumer.

Magplano para sa Mga Pangangailangang sa Medikal  
tulad ng mga gamot na nangangailangan ng pagpapalamig o mga aparato na nangangailangan ng 
kuryente. Kung kayo o isang kasambahay ay nangangailangan ng paggamit ng isang medikal o 
aparato na pang suporta sa buhay, mag-aplay sa programang Medikal Baseline ng PG&E sa 
pge.com/medicalbaseline upang makatanggap ng karagdagang kuryente sa pinakamababang 
presyo at karagdagang mga paunawa nang maaga sa isang PSPS na kaganapan.

PAANO KAYO MAKAPAGHANDA

Buuin o Ilaan ang Inyong Mga Kagamitan pang Emerhensya 
na may mga plaslayt, sariwang baterya, mga kagamitang pang-unang lunas at salapi. Para sa 
karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang pge.com/psps.

I-update ang inyong Impormasyon sa 
may-ari ng bahay o ang nakalakdang mayari sa Master Meter at tiyakin na mayroon silang 
pinakabagong impormasyon ninyo upang maaari silang makapagbahagi ng mga paunawa sa inyo nang 
maaga tungkol sa parating na kaganapan. Ang mga nangungupahan at iba pang mga hindi naka tala 
sa PG&E ay hinihikayat din na alamin kung paano magpatala sa PSPS Zip Code Alerts sa 
pge.com/pspszipcodealerts o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-900-0743.

Sundan Kami sa Sosyal Midya  
kabilang ang Twitter (@PGE4Me), Facebook (@pacificgasandelectric) at Instagram 
(@pacificgasandelectric) para sa mga pinakabagong kaalaman. Ang mga impormasyon ay i-papastel 
sa pge.com.


