
Để biết thêm thông tin về Chương Trình PG&E’s Community Wildfire Safety Program, bao gồm các lời khuyên để giúp 
bạn chuẩn bị, cũng có sẵn tại pge.com/wildfiresafety. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại wildfiresafety@pge.com 
hoặc gọi chúng tôi tại số 1-866-743-6589 với bất kỳ câu hỏi nào.

Một số biện pháp được bao gồm trong tài liệu này được dự tính là các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. “PG&E” được biết đến là Pacific Gas and Electric Company, một 
công ty con của PG&E Corporation. © 2020 Pacific Gas and Electric Company. Đã đăng ký Bản quyền. CCC-0420-2254. 05/15/2020.

Nhiệt độ cao, độ khô cực cao và gió lớn kỷ lục đã tạo ra những tình trạng ở tiểu bang của 
chúng ta, nơi bất kỳ tia lửa nào ở sai thời điểm và địa điểm có thể dẫn đến một vụ cháy rừng 
lớn. Nếu thời tiết khắc nghiệt đe dọa một phần của hệ thống điện, PG&E có thể cần phải tắt điện vì 
lợi ích an toàn công cộng. Điều này được gọi là Tắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS). Mặc dù bạn có 
thể không có tài khoản với PG&E, bạn vẫn có thể bị ảnh hưởng.

CHUẨN BỊ CHO TẮT ĐIỆN 
VÌ AN TOÀN CÔNG CộNG 

BẠN CÓ THỂ TRÔNG ĐỢI GÌ

Sự Kiện PSPS
Trong năm 2020, PG&E đang cải thiện chương trình PSPS của chúng tôi bằng cách tổ chức các sự kiện 
nhỏ hơn, thời gian ngắn hơn và thông minh hơn cho khách hàng.

Cập Nhật Liên Tục
Cập nhật thường xuyên sẽ được cung cấp thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tin tức địa 
phương, đài phát thanh và tại pge.com/pspsupdates.

Sự Phục Hồi Năng Lượng
Sau khi thời tiết đã qua và an toàn để làm như vậy, nhân viên công trường chúng tôi sẽ kiểm tra trực 
tiếp thiệt hại để đảm bảo các đường dây được an toàn để cung cấp năng lượng. Trong năm 2020, 
chúng tôi đang tìm cách giảm thời gian phục hồi xuống một nửa để chúng tôi khôi phục điện trong 
vòng 12 giờ sau khi thời tiết khắc nghiệt đã qua. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng thời tiết hoặc nếu 
cần sửa chữa, vì mục đích lập kế hoạch, chúng tôi khuyên khách hàng nên chuẩn bị cho việc mất điện 
nhiều ngày.

BẠN CÓ THỂ CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO

Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc Của Bạn với chủ nhà hoặc chủ tài khoản Đồng Hồ Chủ và đảm 
bảo họ có thông tin liên lạc mới nhất của bạn để họ có thể chia sẻ thông báo cho bạn biết trước về sự 
kiện. Người thuê và những người khác không có tài khoản cũng được khuyến khích tìm hiểu cách đăng 
ký Cảnh Báo PSPS ZIP Code tại pge.com/pspszipcodealerts hoặc gọi số 1-877-900-0743.

Thành Lập hoặc Bổ Sung Bộ Cung Cấp Khẩn Cấp của Bạn với đèn pin, pin mới, đồ sơ 
cứu và tiền mặt. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập pge.com/psps.

Lập Kế Hoạch cho Nhu Cầu Y Tế như các loại thuốc cần giữ lạnh hoặc các thiết bị cần nguồn 
điện. Nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình của bạn yêu cầu sử dụng thiết bị y tế hoặc hỗ trợ sự sống, hãy 
đăng ký chương trình PG&E’s Medical Baseline tại pge.com/medicalbaseline để nhận thêm năng 
lượng với giá thấp nhất và cho biết trước thông báo về sự kiện PSPS.

Hãy theo dõi chúng tôi trên Hệ Thống Truyền Thông Xã Hội bao gồm Twitter  
(@PGE4Me), Facebook (@pacificgasandelectric) và Instagram (@pacificgasandelectric) cho những 
cập nhật hiện tại. Thông tin cũng sẽ được đăng trên pge.com.


