CHUẨN BỊ CHO

Trước mối đe dọa ngày càng gia tăng của thời tiết cực đoan, chúng tôi muốn tất cả khách hàng được
chuẩn bị cho việc mất điện có thể xảy ra. Nếu các điều kiện hỏa hoạn cực kỳ nguy hiểm đe dọa một
phần của hệ thống điện đang phục vụ cộng đồng của bạn, chúng tôi có thể cần phải tắt điện để bảo
vệ an toàn công cộng. Điều này được gọi là Tắt Điện vì An Toàn Công Cộng.

Chúng tôi sẽ:

Sự Kiện Tắt Điện Vì An Toàn Công Cộng:

Khi các điều kiện hỏa hoạn cực kỳ nguy hiểm được dự báo, PG&E có thể cần phải chủ động tắt điện để
bảo đảm an toàn.

Cập Nhật Liên Tục:

Cập nhật thường xuyên sẽ được cung cấp qua mạng xã hội, tin tức địa phương, đài phát
thanh và tại pge.com.

Phục Hồi Điện:

Sau khi thời tiết cực đoan đã qua và an toàn để làm việc, nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra các
đường dây và mở lại điện một cách an toàn. Cho mục tiêu lên kế hoạch phòng hờ, khách hàng nên
chuẩn bị cho việc mất điện có thể kéo dài hơn 48 giờ.

Bạn có thể chuẩn bị bằng cách nào:
Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc Của Bạn

với chủ nhà hoặc chủ tài khoản điện kế chính để bảo đảm họ có thông tin liên lạc mới nhất của bạn
và có thể chia sẻ các thông báo với bạn trước khi sự kiện xảy ra.

Thiết Lập hoặc Tăng Cường Hộp Dự Trữ Khẩn Cấp Của Bạn
với đèn pin, pin mới, vật dụng cứu thương và tiền mặt.

Lên 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 cần sử dụng thiết bị y tế hoặc tiếp trợ nguồn sống, hãy ghi danh cho Chương Trình Trợ Giúp Y Tế Căn
Bản của PG&E, tại pge.com/medicalbaseline để nhận các thông báo phụ trội trước khi Tắt Điện Vì An
Toàn Công Cộng.

Theo Dõi Chúng Tôi Trên Mạng Xã Hội

Hãy nhớ theo dõi PG&E trên Twitter (@PGE4Me) Facebook (@pacificgasandelectric) và Instagram
(@pacificgasandelectric) để cập nhật các diễn tiến. Thông tin cũng sẽ được đăng trên pge.com.

Thông tin thêm về Chương trình An Toàn Cộng Đồng Khi Cháy Rừng của PG&E, bao gồm các mẹo giúp bạn chuẩn
bị cũng có sẵn tại pge.com/wildfiresafety. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại wildfiresafety@pge.com với
bất kỳ câu hỏi nào.

Sau các vụ cháy rừng năm 2017 và 2018, một số thay đổi trong tài liệu này là bổ sung biện pháp phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trong tương lai.
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