
معلومات السالمة الخاصة 
بالشركات وأصحاب الممتلكات

نظام كهربائي 
أكثر أمانًا من 

أجلك



الخطوات الُمتّبعة: 

مد خطوط الطاقة الكهربائية تحت األرض  	

تجاوز معايير حالة الغطاء النباتي  	

تركيب أعمدة أقوى وأكثر مرونة 	

تقليل أثر قطع التيار الكهربائي 	

	توسيع نطاق تقنيات السالمة على مستوى جميع  	
خطوط الطاقة في المناطق التي يرتفع فيها خطر 

اندالع الحرائق

نحن نُجري تحسينات فورية طويلة المدى 
للمساعدة في منع نشوب حرائق الغابات 

والحفاظ على سالمتك.  



المساعدة في إعداد أعمالك 
والمستأجرين لديك

عندما يكون هناك خطر بالغ من نشوب حرائق الغابات، فقد 
يتعيّن قطع التيار الكهربائي ِحفاًظا على سالمتك. 

االستعداد:
	تحديث بيانات االتصال الخاصة بك لتلقِّي  	

اإلخطارات على pge.com/myalerts أو 
بالتعاون مع الُممثِّل الُمخّصص لديك. 

	إنشاء خطة طوارئ على  	
 .safetyactioncenter.com

ف على خيارات الطاقة االحتياطية على  	التعرُّ 		
 .pge.com/backuppower

	تشجيع الموظفين أو المستأجرين لديك إلنشاء حساب  	
	تنبيهات PSPS على 

 .pge.com/addressalerts

http://pge.com/myalerts
http://safetyactioncenter.com
http://pge.com/backuppower
http://pge.com/addressalerts


نحن نتبع إجراءات سالمة متقّدمة 
استجابةً لمخاطر اندالع حرائق الغابات 

المتزايدة في كاليفورنيا. 

يتضّمن ذلك نوعْين من انقطاع التيار لدواعي 
السالمة من اندالع حرائق الغابات التي يمكن 

للعمالء التعرُّض لها هذا العام. 

يتم قطع التيار الكهربائي بشكٍل استباقي للمساعدة في منع اندالع حرائق 
الغابات كحٍل أخير أثناء الظروف الجوية القاسية.

Public Safety Power 
Shutoffs (PSPS)

كيف سيتم إخطارك؟
سيتم إخطارك ُمسبقًا. سيتم تزويدك بالتحديثات في الوقت الفعلي عبر 

طريقة االتصال الُمفّضلة لديك. يجب على أصحاب الحسابات األساسية 
تقديم جميع اإلشعارات للمستأجرين.

متى يكون هناك احتمال كبير النقطاع للتيار الكهربائي؟
أثناء هبوب الرياح الشديدة، وانخفاض الرطوبة، والغطاء النباتي الجاف. وغالبًا 

ما يكون ذلك خالل الفترة من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر.

 Enhanced Powerline 
(Safety Settings (EPSS

عندما تكون مخاطر اندالع الحرائق أكبر، يتم تفعيل تقنية EPSS لفصل 
التيار الكهربائي في غضون ُعشر الثانية في حالة حدوث خطٍر كبير، مثل 

سقوط فرع شجرة على خط كهرباء. يُساعد ذلك في منع نشوب الحرائق 
قبل أن تندلع.

كيف سيتم إخطارك؟
في حالة حدوث انقطاع تيار كهربائي، سنُشاِرك التحديثات معك بشأن موعد 
عودة التيار الكهربائي عبر طريقة االتصال الُمفّضلة لديك. في حالة انقطاع 

التيار الكهربائي بسبب مخاطر سالمة غير ُمخطَّط لها، فإننا نعجز عن إخطاركم 
ُمسبقًا.

متى يكون هناك احتمال كبير النقطاع للتيار الكهربائي؟
أثناء الظروف الجوية الصيفية الحارة والجافة. وذلك على الغالب من شهر مايو 

إلى شهر نوفمبر. 

80%
في العام الماضي رأينا

تقليل معدالت اإلشعال على الخطوط 
 *.EPSS الُمفعَّل عليها تقنية

 High Fire-Threat في مناطق CPUC تقليل عمليت اإلشعال التي يتم اإلبالغ عنها إلى تقليل*
Districts مقارنةً بالمتوسط خالل السنوات الثالث الماضية اعتباًرا من 12/31/21. 

لمعرفة المزيد حول انقطاع التيار لدواعي 
السالمة من اندالع حرائق الغابات، تفضَّل 

 .pge.com/wildfiresafety بزيارة

http://pge.com/wildfiresafety


الدعم الالزم لشركتك 
والمستأجرين لديك

نحن نعلم مدى صعوبة العيش بدون طاقة. توجد الموارد 
الالزمة لمساعدتك، ومساعدة المستأجرين لديك أو موظفيك 

لالستعداد.

 pge.com/wildfiresafety قبل انقطاع التيار، تفضَّل بزيارة
من أجل:

استكِشف خيارات الطاقة االحتياطية*  	
		خصومات الُمولِّدات	•
	توفير البطاريات المحمولة	•
	عّدادات نقل الطاقة االحتياطية 	•

*التحقُّق من متطلبات األهلية من خالل الموقع اإللكتروني  

	توجيه المستأجرين للتسجيل في برنامج المعلومات الطبية األساسية إذا  	
كانوا يعتمدون على الطاقة للحفاظ على صّحتهم. 

أثناء انقطاع التيار بواسطة تقنية PSPS، تفضَّل 
بزيارة pge.com/pspsresources من أجل:

	تحديد مراكز الموارد المجتمعية للحصول على المستلزمات األساسية  	
ومحطات الشحن. 

	الوصول إلى بدائل الوجبات من خالل بنوك الطعام المحلية. 	

	مشاركة وسائل المواصالت التي يسُهل الوصول إليها وخيارات  	
الفنادق.

http://pge.com/wildfiresafety
http://pge.com/pspsresources


اتخاذ إجراء

	مشاهدة أوقات انقطاع التيار وعودته على  		
 .pge.com/outages

.Instagramو ،Facebookو ،Twitter متابعتنا على	 	

	استخدام أداة خطة التخطيط لدينا لالستعداد النقطاع التيار  	
رات السالمة على  ف على تطوُّ 	والتعرُّ

 .pge.com/customerpspsplanningmaps

خطة انقطاع 
التيار 

المعاينة النموذجية

خطة التخطيط 
المعاينة النموذجية

http://pge.com/outages
http://pge.com/customerpspsplanningmaps
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