
Impormasyong 
Pangkaligtasan para sa 
mga May-ari ng Negosyo 
at Ari-arian

ISANG MAS 
LIGTAS NA 
SISTEMA NG 
KURYENTE 
PARA SA IYO



Mga hakbang na ginagawa namin: 
Paglalagay ng mga kable ng kuryente sa 
ilalim ng lupa 

Lumalampas sa mga pamantayan ng 
estado sa mga halamanan 

Paglalagay ng mas matitibay na kable ng 
kuryente at mga poste

Pagpapababa sa epekto ng mga Pagpatay 
ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko 
(Public Safety Power Shutoffs)

Pagpapalawak sa teknolohiya sa kaligtasan 
sa mga lugar na mataas ang panganib ng 
sunog

Gumagawa kami ng agaran 
at pangmatagalang mga 
pagpapahusay para tumulong 
sa pag-iwas sa mga wildfire. 



Pagtulong na Maihanda 
ang Iyong Negosyo at mga 
Tenant
Kapag mataas ang panganib ng wildfire, 
maaaring kailangang patayin ang kuryente 
para sa kaligtasan. 

Para maghanda:
I-update ang iyong impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan para sa mga abiso sa 
pge.com/myalerts o sa iyong dedicated  
na kinatawan. 
Gumawa ng planong pang-emerhensiya  
sa safetyactioncenter.com. 
Tingnan ang mga pagpipiliang reserbang 
kuryente sa pge.com/backuppower. 
Hikayatin ang iyong mga empleyado o  
tenant na mag-sign up para sa PSPS 
Address Alerts sa pge.com/addressalerts. 

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


Gumagawa kami ng mga makabagong 
hakbang pangkaligtasan bilang tugon 
sa lumalawak na banta ng wildfire sa 
California. 

Kabilang dito ang dalawang uri ng mga 
pagpatay ng kuryente para sa kaligtasan mula 
sa wildfire na maaaring maranasan ng mga 
kostumer ngayong taon. 

Maagap na pinapatay ang kuryente upang tumulong na 
maiwasan ang mga wildfire bilang huling remedyo sa 
napakasamang lagay ng panahon. 

Mga Pagpatay ng Kuryente para sa 
Kaligtasan ng Publiko (Public Safety 
Power Shutoffs, PSPS)

Paano ka aabisuhan?
Aabisuhan ka nang maaga. Ibibigay ang mga update sa 
aktuwal na oras sa pamamagitan ng pinili mong paraan 
ng pakikipag-ugnayan. Dapat ibigay ng mga may-ari ng 
pangunahing account ang lahat ng abiso sa mga tenant. 

Kailan malamang na mangyari ang mga 
pagpatay ng kuryente?
Kapag malakas ang hangin, mababa ang humidity at tuyo 
ang mga halaman. Malamang na mula ito sa Setyembre 
hangggang Nobyembre.

Enhanced Powerline 
Safety Settings (EPSS)

Kapag mas mataas ang panganib ng wildfire, 
pinagagana ang teknolohiya ng EPSS upang patayin ang 
kuryente sa loob ng kasampu ng segundo kung may 
panganib, gaya ng sanga ng puno, na tumama sa kable. 
Nakakatulong ito para maiwasan ang mga wildfire bago 
magsimula ang mga ito.

Paano ka aabisuhan?
Kung may pagpatay ng kuryente, magbabahagi kami ng mga 
update kapag ang kuryente ay maibabalik sa pamamagitan 
ng iyong piniling paraan ng pakikipag-ugnayan. Dahil ang 
kuryente ay pinapatay mula sa hindi pinlanong panganib sa 
kaligtasan, hindi ka namin maaabisuhan nang maaga.

Kailan malamang na mangyari ang mga 
pagpatay ng kuryente?
Sa mga mainit at tuyo na kondisyon ng tag-araw. Malamang 
na mula ito sa Mayo hanggang Nobyembre. 

80%
Noong nakaraang taon, nakita natin ang

pagbawas sa mga pagliyab sa mga 
kable kung saan naka-enable ang 
EPSS.* 

*Pagbawas sa mga pagliyab na dapat iulat sa CPUC sa mga Distrito na 
Mataas ang Panganib ng Sunog (mga High Fire-Threat District) kumpara sa 
nakaraang 3-taon na average hanggang noong 12/31/21. 

Upang alamin ang higit pa  
tungkol sa mga pagpatay ng 
kuryente para sa kaligtasan mula 
sa wildfire, bisitahin ang  
pge.com/wildfiresafety.

http://pge.com/wildfiresafety


Suportahan ang Iyong 
Negosyo at mga Tenant
Alam namin kung gaano kahirap ang 
mawalan ng kuryente. May magagamit na 
mga mapagkukunan para tulungan ka, ang 
iyong mga tenant o ang iyong mga empleyado 
na maghanda.
Bago ang pagpatay ng kuryente,  
bisitahin ang pge.com/wildfiresafety upang:

Siyasatin ang mga pagpipiliang reserbang kuryente 

� Mga rebate para sa generator 

� Mga portable na baterya

� Mga backup power transfer meter 
*Tingnan ang website para sa mga kinakailangan upang maging 
karapat-dapat

Idirekta ang mga tenant sa Medical Baseline Program 
kung umaasa sila sa kuryente para sa kanilang kalusugan. 

Sa panahon ng pagpatay ng kuryente para sa 
PSPS, bisitahin ang pge.com/pspsresources upang:

Hanapin ang mga Community Resource Center para sa mga 
pangunahing supply at charging station. 

Kumuha ng mga pamalit sa pagkain mula sa mga lokal na 
food bank.

Ibahagi ang madaling ma-access na pagpipiliang 
transportasyon at mga hotel.

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


Gumawa ng Aksyon

Tingnan ang kasalukuyang mga pagpatay 
ng kuryente at mga oras ng pagbabalik sa 
pge.com/outages. 

I-follow kami sa Twitter, Facebook at 
Instagram.

Gamitin ang aming planning map tool 
upang maghanda para sa mga pagpatay 
ng kuryente at alamin ang tungkol sa mga 
pagpapahusay sa kaligtasan sa  
pge.com/customerpspsplanningmaps. 

Mapa ng Walang 
Kuryente 

Itsura ng Halimbawa

Mapa ng Pagpaplano 
Itsura ng Halimbawa

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

	ISANG MAS LIGTAS NA SISTEMA NG KURYENTE PARA SA IYO
	Gumagawa kami ng agaran at pangmatagalang mga pagpapahusay para tumulong sa pag-iwas sa mga wildfire.
	Pagtulong na Maihanda ang Iyong Negosyo at mga Tenant
	Gumagawa kami ng mga makabagong hakbang pangkaligtasan bilang tugon sa lumalawak na banta ng wildfire sa California.
	Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs, PSPS)
	Paano ka aabisuhan?
	Kailan malamang na mangyari ang mga pagpatay ng kuryente?

	Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)
	Paano ka aabisuhan?
	Kailan malamang na mangyari ang mga pagpatay ng kuryente?

	Suportahan ang Iyong Negosyo at mga Tenant
	Gumawa ng Aksyon


