รัะบบกิารั
ไฟฟ้าท่
ปลอดภั ัยยิง
ำ
ข้้นสำา
หรั ับคุณ

ข้้อมููลความูปลอดภั ัย
ำ หรั ับเจ้้าข้องธุุรักิิจ้
สำา
ั
และเจ้้าอสำงหารัิ
มูทรั ัพย์

เรัากิำาล ังทำากิารัปรั ับปรัุงทงใน
ั
เรั่องท่ต้องดำาเนินกิารัท ันท่และ
ในรัะยะยาวเพ่อป้องกิ ันไฟป่า
และดูแลคุณให้ปลอดภั ัย
ข้นตอนท่
ั
เรัากิำาล ังดำาเนินกิารั:
สายไฟใต้ ้ดิิน
สูงกว่่ามาต้รฐานพืืชพืรรณของรัฐ
การต้ิดิต้ังสายไฟและเสาไฟที่่แข็งแรงมาก
ข้น
การลดิผลกระที่บของ Public Safety Power
Shutoffs
ขยายเที่คโนโลย่คว่ามปลอดิภััยให้ ้ครอบคลุม
่
สายไฟที่ังห้มดิในพืืนที่่ที่่ม่คว่ามเสยงสู
งจาก
อัคค่ภัย
ั

ช่ว่ ยจ้ ัดเตรั่ยมูให้กิ ับธุุรักิิจ้
และผูู้เ้ ช่า่ ข้องคุณ
อาจต้ ้องม่การต้ัดิกระแสไฟเพืือคว่ามปลอดิภััย
่
ห้ากคว่ามเสยงจากไฟป่
าอยูใ่ นระดิับสูง

กิารัเตรั่ยมูต ัว:
อัปเดิต้ข ้อมูลการต้ิดิต้่อเพืือรับการแจ ้ง
เต้ือนไดิ ้ที่่ pge.com/myalerts ห้รือกับ
ต้ัว่แที่นที่่ดิูแลคุณโดิยเฉพืาะ
สร ้างแผนฉุกเฉินที่่
safetyactioncenter.com
สาำ รว่จต้ัว่เลือกพืลังงานสาำ รองที่่
pge.com/backuppower
แนะนำ าให้ ้พืนักงานห้รือผู ้เชา่ ของคุณลง
ที่ะเบ่ยนเพืือรับการแจ ้งเต้ือนไปยังที่่อยู่
ของ PSPS ที่่ pge.com/addressalerts

้ าตรักิารัความู
เรัาได้ใช่มู
ปลอดภั ัยท่ท ันสำมู ัยเพ่อตอบ
สำนองต่อภั ัยจ้ากิเหตุไฟป่าท่
เพิมูข้้นในแคลิฟอรั์เน่ย
้
ซึ่งรว่มถึ้
งปั ญห้าดิ ้านคว่ามปลอดิภััย
จากไฟป่ า 2 ประเภัที่ที่่ลูกค ้าอาจ
ประสบในป่ น่

Public Safety Power
Shutoffs (PSPS)
การต้ัดิกระแสไฟเพืือป้ องกันไฟป่ าจะเป็ นที่างเลือก
สุดิที่ ้ายในชว่่ งที่่สภัาพือากาศเลว่ร ้าย

คุณจ้ะได้รั ับแจ้้งอย่างไรั
คุณจะแจ ้งล่ว่งห้น ้า จะม่การอัปเดิต้แบบเร่ยลไที่ม์ผา่ นที่าง
่ ลักต้ ้องบอก
ว่ิธีก
่ ารต้ิดิต้่อที่่คุณเลือกรับ เจ ้าของบัญชห้
กล่าว่การแจ ้งที่ังห้มดิให้ ้ผู ้เชา่ ที่ราบ

ไฟด ับจ้ะมู่แนวโน้มูมูากิข้้นเมู่อใด

ื า และใบไม ้แห้ ้ง ซึ่งม่
้ โอกาสที่่จะ
ในชว่่ งที่่ม่ลมแรง คว่ามชนต้ำ
เกิดิข้นมากที่่สุดิต้ังแต้่ชว่่ งเดิือนกันยายนไปจนถึ้งพืฤศจิกายน

ห้ากต้องการเร่
้
ยนรู ้เพืิมเต้ิมเก่ยว่
กับคว่ามปลอดิภััยในชว่่ งไฟดิับ
เนืองจากไฟป่ า โปรดิไปที่่
pge.com/wildfiresafety

Enhanced Powerline Safety Settings
(EPSS)
่
เมือคว่ามเสยงจากไฟป่
าสูงข้น เที่คโนโลย่ EPSS จะต้ัดิ
ิ ว่ินาที่่ถึ ้าอันต้ราย อย่างเชน
่
กระแสไฟไดิ ้ภัายในห้น้งสว่่ นสบ
้
กิงไม ้ ไม่พืาดิสายไฟ ซึ่งจะช
ว่่ ยป้ องกันไม่ให้ ้เกิดิไฟป่ า

คุณจ้ะได้รั ับแจ้้งอย่างไรั

้ ้
ห้ากไฟฟ้ าดิับ เราจะแชร์ข ้อมูลอัปเดิต้ว่่าไฟฟ้ าจะกลับมาใชไดิ
เมือไห้ร่ผา่ นที่างว่ิธีก
่ ารต้ิดิต้่อที่่คุณเลือกรับ เราไม่สามารถึแจ ้ง
ให้ ้คุณที่ราบล่ว่งห้น ้าไดิ ้ เนืองจากไฟฟ้ าดิับเป็ นภััยคุกคามต้่อ
คว่ามปลอดิภััยที่่ไม่ไดิ ้ม่การว่างแผนล่ว่งห้น ้า

ไฟด ับจ้ะมู่แนวโน้มูมูากิข้้นเมู่อใด

ในชว่่ งห้น ้าร ้อนและอากาศแห้ ้ง ม่โอกาสที่่จะเกิดิข้นมากที่่สุดิ
ต้ังแต้่ชว่่ งเดิือนพืฤษภัาคมไปจนถึ้งพืฤศจิกายน

ในป่ ที่แล
่ ้ว่ เราเห้็นไดิ ้

80%

ลดกิารัเกิิดปรัะกิายไฟ
บนสำายไฟท่ใช่ ้ EPSS*

*ลดิการเกิดิประกายไฟที่่รายงาน CPUC ไดิ ้ในเขต้ที่่ม่อน
ั ต้รายจาก
อัคค่ภัย
ั สูง เมือเที่่ยบกับค่าเฉล่ยใน 3 ป่ กอ
่ น ณ ว่ันที่่ 31/12/21

ำ หรั ับ
กิารัสำน ับสำนุนสำา
ธุุรักิิจ้และผูู้เ้ ช่า่ ข้องคุณ
เราที่ราบดิ่ว่า่ การไม่มไ่ ฟฟ้ าใชนั้ นลำาบากเพื่ยงใดิ
แห้ล่งข ้อมูลที่่สามารถึชว่่ ยคุณ ผู ้เชา่ ห้รือพืนักงาน
ของคุณในการเต้ร่ยมคว่ามพืร ้อม
กิ่อนเกิิดไฟด ับ โปรัดไปท่

pge.com/wildfiresafety เพ่อ:
สาำ รว่จต้ัว่เลือกพืลังงานสาำ รอง*
 สว่่ นลดิสาำ ห้รับเครืองปั นไฟ
 แบต้เต้อร่แบบพืกพืา
 และมิเต้อร์การจ่ายพืลังงานสาำ รอง
ิ ธีิบนเว่็บไซึ่ต้์
*ดิูข ้อกำาห้นดิในการม่สที่

ให้ ้ผู ้เชา่ ไปยังโปรแกรม Medical Baseline ห้ากต้ ้อง
พื้งพืาพืลังงานในการดิูแลสุขภัาพืของต้น

ในรัะหว่างท่เกิิด PSPS ไปท่

pge.com/pspsresources เพ่อ:
ค ้นห้า Community Resource Centers สาำ ห้รับเสบ่ยงพืืน
ฐานและสถึาน่ชาร์จ
เข ้าถึ้งผลิต้ภััณฑ์์ที่ดิแที่นมืออาห้ารจากธีนาคารอาห้ารใน
ที่ ้องถึิน
แบ่งปั นการเดิินที่างที่่เข ้าถึ้งไดิ ้และต้ัว่เลือกโรงแรม

ลงมู่อ
ดิูข ้อมูลกระแสไฟดิับในปั จจุบน
ั และเว่ลาใน
้
การกลับมาใชไฟไดิ
้ที่่ pge.com/outages
ต้ิดิต้ามเราบน Twitter, Facebook และ
Instagram
้ องมือแผนที่่การว่างแผนของเราเพืือ
ใชเครื
เต้ร่ยมพืร ้อมสาำ ห้รับไฟดิับและเร่ยนรู ้เก่ยว่
กับการเพืิมคว่ามปลอดิภััยที่่
pge.com/customerpspsplanningmaps

แผู้นท่กิารัวางแผู้น
ดิูต้ว่ั อย่าง

แผู้นท่ไฟด ับ
ดิูต้ว่ั อย่าง

