
 ข้อ้มูลูความูปลอดภัยั
 สำำาหรับัเจ้า้ข้องธุรุักิจิ้
 และเจ้า้อสำงัหารัมิูทรัพัย์

 รัะบบกิารั
 ไฟฟ้ าท่ 
 ปลอดภั  ยัย ิ ง
 ข้้ นสำำา
 หรั  บัคณุ



 ข้ ั นตอนท่ เรัากิำาลงัดำาเนนิกิารั: 

 สายไฟใต้ด้ินิ

 สงูกว่า่มาต้รฐานพืชืพืรรณของรัฐ

 การต้ดิิต้ั  งสายไฟและเสาไฟที่่ แข็งแรงมาก
 ข้ น

 การลดิผลกระที่บของ Public Safety Power 
 Shutoffs

 ขยายเที่คโนโลยค่ว่ามปลอดิภัยัให้ค้รอบคลมุ
 สายไฟที่ั  งห้มดิในพืื นที่่ ที่่ มค่ว่ามเส่ ยงสงูจาก
 อคัคภ่ัยั

 เรัากิำาลงัทำากิารัปรับัปรังุท ั งใน
 เรั ่ องท่ ตอ้งดำาเนนิกิารัทนัทแ่ละ
 ในรัะยะยาวเพ่ อป้ องกินัไฟป่ า
 และดแูลคณุใหป้ลอดภัยั 



 ช่ว่ยจ้ดัเตรัย่มูใหก้ิบัธุรุักิจิ้
 และผูู้เ้ช่า่ข้องคณุ

 อาจต้อ้งมก่ารต้ดัิกระแสไฟเพืื อคว่ามปลอดิภัยั 
 ห้ากคว่ามเส่ ยงจากไฟป่าอยูใ่นระดิบัสงู 

 กิารัเตรัย่มูตวั:
 อปัเดิต้ขอ้มลูการต้ดิิต้อ่เพืื อรับการแจง้
 เต้อืนไดิท้ี่่  pge.com/myalerts ห้รอืกบั
 ต้วั่แที่นที่่ ดิแูลคณุโดิยเฉพืาะ 
 สรา้งแผนฉุกเฉนิที่่   
 safetyactioncenter.com 

 สำารว่จต้วั่เลอืกพืลงังานสำารองที่่   
 pge.com/backuppower 

 แนะนำาให้พ้ืนักงานห้รอืผูเ้ชา่ของคณุลง
 ที่ะเบย่นเพืื อรับการแจง้เต้อืนไปยงัที่่ อยู่
 ของ PSPS ที่่  pge.com/addressalerts 

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


 เรัาไดใ้ช่มู้าตรักิารัความู
 ปลอดภัยัท่ ทนัสำมูยัเพ่ อตอบ
 สำนองตอ่ภัยัจ้ากิเหตไุฟป่ าท่ 
 เพิ มูข้้ นในแคลฟิอรัเ์นย่ 
 ซึ่้ งรว่มถึง้ปัญห้าดิา้นคว่ามปลอดิภัยั
 จากไฟป่า 2 ประเภัที่ที่่ ลกูคา้อาจ
 ประสบในป่น่  

 การต้ดัิกระแสไฟเพืื อป้องกนัไฟป่าจะเป็นที่างเลอืก
 สดุิที่า้ยในชว่่งที่่ สภัาพือากาศเลว่รา้ย

 Public Safety Power 
 Shutoffs (PSPS)

 คณุจ้ะไดร้ับัแจ้ง้อยา่งไรั
 คณุจะแจง้ลว่่งห้นา้ จะมก่ารอปัเดิต้แบบเรย่ลไที่มผ์า่นที่าง
 ว่ธิีก่ารต้ดิิต้อ่ที่่ คณุเลอืกรับ เจา้ของบญัชห่้ลกัต้อ้งบอก
 กลา่ว่การแจง้ที่ั  งห้มดิให้ผู้เ้ชา่ที่ราบ

 ไฟดบัจ้ะมูแ่นวโนมู้มูากิข้้ นเมู่ อใด
 ในชว่่งที่่ มล่มแรง คว่ามชื นต้ำ า และใบไมแ้ห้ง้ ซึ่้ งมโ่อกาสที่่ จะ
 เกดิิข้ นมากที่่ สดุิต้ั  งแต้ช่ว่่งเดิอืนกนัยายนไปจนถึง้พืฤศจกิายน

 Enhanced Powerline Safety Settings 
 (EPSS)

 เมื อคว่ามเส่ ยงจากไฟป่าสงูข้ น เที่คโนโลย ่EPSS จะต้ดัิ
 กระแสไฟไดิภ้ัายในห้น้ งสว่่นสบิว่นิาที่ถ่ึา้อนัต้ราย อยา่งเชน่
 กิ งไม ้ไมพ่ืาดิสายไฟ ซึ่้ งจะชว่่ยป้องกนัไมใ่ห้เ้กดิิไฟป่า

 คณุจ้ะไดร้ับัแจ้ง้อยา่งไรั
 ห้ากไฟฟ้าดิบั เราจะแชรข์อ้มลูอปัเดิต้ว่า่ไฟฟ้าจะกลบัมาใชไ้ดิ ้
 เมื อไห้รผ่า่นที่างว่ธิีก่ารต้ดิิต้อ่ที่่ คณุเลอืกรับ เราไมส่ามารถึแจง้
 ให้ค้ณุที่ราบลว่่งห้นา้ไดิ ้เนื องจากไฟฟ้าดิบัเป็นภัยัคกุคามต้อ่
 คว่ามปลอดิภัยัที่่ ไมไ่ดิม้ก่ารว่างแผนลว่่งห้นา้

 ไฟดบัจ้ะมูแ่นวโนมู้มูากิข้้ นเมู่ อใด
 ในชว่่งห้นา้รอ้นและอากาศแห้ง้ มโ่อกาสที่่ จะเกดิิข้ นมากที่่ สดุิ
 ต้ั  งแต้ช่ว่่งเดิอืนพืฤษภัาคมไปจนถึง้พืฤศจกิายน 

 80%
 ในป่ที่่ แลว้่ เราเห็้นไดิ ้

 ลดกิารัเกิดิปรัะกิายไฟ
 บนสำายไฟท่ ใช่ ้EPSS* 

 *ลดิการเกดิิประกายไฟที่่ รายงาน CPUC ไดิใ้นเขต้ที่่ มอ่นัต้รายจาก
 อคัคภ่ัยัสงู เมื อเที่ย่บกบัคา่เฉล่ ยใน 3 ป่กอ่น ณ ว่นัที่่  31/12/21 

 ห้ากต้อ้งการเรย่นรูเ้พืิ มเต้มิเก่ ยว่
 กบัคว่ามปลอดิภัยัในชว่่งไฟดิบั
 เนื องจากไฟป่า โปรดิไปที่่   
 pge.com/wildfiresafety 

http://pge.com/wildfiresafety


 กิารัสำนบัสำนนุสำำาหรับั
 ธุรุักิจิ้และผูู้เ้ช่า่ข้องคณุ

 เราที่ราบดิว่่า่การไมม่ไ่ฟฟ้าใชนั้ นลำาบากเพืย่งใดิ 
 แห้ลง่ขอ้มลูที่่ สามารถึชว่่ยคณุ ผูเ้ชา่ ห้รอืพืนักงาน
 ของคณุในการเต้รย่มคว่ามพืรอ้ม

 กิอ่นเกิดิไฟดบั โปรัดไปท่   
 pge.com/wildfiresafety เพ่ อ:

 สำารว่จต้วั่เลอืกพืลงังานสำารอง* 
  �  สว่่นลดิสำาห้รับเครื องปั นไฟ 
  �  แบต้เต้อร่ แบบพืกพืา
  �   และมเิต้อรก์ารจา่ยพืลงังานสำารอง 

 *ดิขูอ้กำาห้นดิในการมส่ทิี่ธีิ บนเว็่บไซึ่ต้์

 ให้ผู้เ้ชา่ไปยงัโปรแกรม Medical Baseline ห้ากต้อ้ง
 พื้ งพืาพืลงังานในการดิแูลสขุภัาพืของต้น 

 ในรัะหวา่งท่ เกิดิ PSPS ไปท่   
 pge.com/pspsresources เพ่ อ:

 คน้ห้า Community Resource Centers สำาห้รับเสบย่งพืื น
 ฐานและสถึานช่ารจ์ 

 เขา้ถึง้ผลติ้ภัณัฑ์ท์ี่ดิแที่นมื ออาห้ารจากธีนาคารอาห้ารใน
 ที่อ้งถึิ น

 แบง่ปันการเดินิที่างที่่ เขา้ถึง้ไดิแ้ละต้วั่เลอืกโรงแรม

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


 ลงมูอ่
 ดิขูอ้มลูกระแสไฟดิบัในปัจจบุนัและเว่ลาใน
 การกลบัมาใชไ้ฟไดิท้ี่่  pge.com/outages 

 ต้ดิิต้ามเราบน Twitter, Facebook และ 
 Instagram

 ใชเ้ครื องมอืแผนที่่ การว่างแผนของเราเพืื อ
 เต้รย่มพืรอ้มสำาห้รับไฟดิบัและเรย่นรูเ้ก่ ยว่
 กบัการเพืิ มคว่ามปลอดิภัยัที่่   
 pge.com/customerpspsplanningmaps 

 แผู้นท่ ไฟดบั  
 ดิตู้วั่อยา่ง

 แผู้นท่ กิารัวางแผู้น  
 ดิตู้วั่อยา่ง

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