UM
SISTEMA
ELÉTRICO
MAIS
SEGURO
PARA SI

Informações de
segurança para
proprietários de
empresas e propriedades

Estamos a fazer melhorias
imediatas e de longo prazo para
ajudar a prevenir incêndios
florestais e mantê-lo seguro.
Passos que estamos a tomar:
Linhas de alta tensão subterrâneas
Exceder os padrões de vegetação do
estado
Instalação de linhas de alta tensão e
postes mais fortes
Redução do impacto de Interrupções de
Energia de Segurança Pública (Public
Safety Power Shutoffs, PSPS)
Expandir a tecnologia de segurança para
todas as linhas de energia em áreas com
alto risco de incêndio

Ajudar a preparar o seu
negócio e inquilinos
Quando o risco de incêndio florestal é alto,
pode ser necessário desligar a energia por
segurança.

Para se preparar:
Atualize as suas informações de contacto
para notificações em pge.com/myalerts ou
com o seu representante dedicado.
Crie um plano de emergência em
safetyactioncenter.com.
Explore as opções de energia de reserva
em pge.com/backuppower.
Incentive os seus funcionários ou inquilinos
a inscreverem-se nos Alertas de Endereço
PSPS em pge.com/addressalerts.

Estamos a tomar medidas
avançadas de segurança em
resposta à crescente ameaça de
incêndio florestal na Califórnia.
Isto inclui dois tipos de interrupções de
segurança contra incêndios florestais
que os clientes podem ter este ano.

Interrupções de Energia de
Segurança Pública (Public Safety
Power Shutoffs, PSPS)

Enhanced Powerline
Safety Settings (EPSS)

A energia é desligada proativamente para ajudar a
evitar incêndios florestais como último recurso durante
condições meteorológicas adversas.

Quando o risco de incêndio é maior, a tecnologia
EPSS é ativada para desligar a energia num décimo
de segundo se um perigo, como um galho de árvore,
atingir a linha. Isto ajuda a evitar incêndios florestais
antes que comecem.

Como será notificado?

Como será notificado?

Será notificado com antecedência. Atualizações em
tempo real serão fornecidas através do seu método de
contacto preferido. Os titulares de contas primárias
devem fornecer todas as notificações aos inquilinos.

Se houver uma interrupção, partilharemos atualizações
sobre quando a energia será restaurada através do seu
método de contacto preferido. Como a energia é desligada
devido a uma ameaça de segurança não planeada, não
podemos notificá-lo com antecedência.

Quando são as interrupções mais prováveis?

Quando são as interrupções mais prováveis?

Durante ventos fortes, baixa humidade e vegetação seca.
Isto é mais provável de setembro a novembro.

Para saber mais sobre
interrupções de segurança
contra incêndios florestais, visite
pge.com/wildfiresafety.

Durante as condições de verão quente e seco. Isto é mais
provável de maio a novembro.

No ano passado, vimos uma

80%

redução de ignições em linhas
ativadas para EPSS.*

*Redução nas ignições reportáveis por CPUC em High Fire-Threat
Districts em comparação com a média anterior de 3 anos em 31/12/21.

Suporte para a sua
empresa e inquilinos
Sabemos como é difícil ficar sem energia.
Estão disponíveis recursos para ajudálo a si, aos seus inquilinos ou aos seus
funcionários a prepararem-se.
Antes de uma interrupção,

visite pge.com/wildfiresafety e:
Explore as opções de energia de reserva*
 Descontos em geradores
 Baterias portáteis
 Medidores de transferência de energia de reserva
*Verifique os requisitos de elegibilidade no website

Direcione os inquilinos para o Medical Baseline
Program se dependerem de energia para a sua saúde.

Durante uma interrupção PSPS,
visite pge.com/pspsresources e:

Localize Centros de Recursos Comunitários para
materiais básicos e estações de carregamento.
Aceda a substitutos de refeição de bancos de alimentos
locais.
Partilhe opções de transporte e hotel acessíveis.

Aja
Veja as interrupções atuais e os tempos
de restauração em pge.com/outages.
Siga-nos no Twitter, Facebook e
Instagram.
Use a nossa ferramenta de mapa de
planeamento para se preparar para
interrupções e informar-se sobre
melhorias de segurança em
pge.com/customerpspsplanningmaps.
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