
سیستم 
الکتریکی 

ایمن تر 
برای شما

اطالعاتی برای حفظ ایمنی 
شما و جامعه تان



اقداماتی که انجام می دهیم: 

ایجاد کابل های برق زیرزمینی  	

فراتر رفتن از استانداردهای پوشش گیاهی ایالتی  	

نصب کابل ها و تیرهای برق قوی تر 	

 Public Safety Power کاهش تاثیر موارد	 	
Shutoffs )قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی( 

	توسعه فناوری ایمنی برای تمام کابل های برق در  	
نواحی دارای خطر باالی آتش سوزی

ما در حال انجام بهسازی های فوری و بلند-
مدت هستیم تا به جلوگیری از آتش سوزی و 

حفظ ایمنی شما کمک کنیم. 



به منظور آماده سازی: 

	اطالعات تماس خود را برای دریافت اعالن ها در  	
pge.com/myalerts به روزرسانی  کنید. 

   در safetyactioncenter.com یک طرح 
اضطراری بسازید. 

	گزینه های برق پشتیبان را در  		
pge.com/backuppower جستجو کنید. 

	در pge.com/addressalerts برای  	
"هشدارهای آدرس "PSPS ثبت نام کنید. 

کمک به آماده سازی شما

وقتی خطر آتش سوزی باال است، ممکن است الزم 
باشد که برای حفظ ایمنی، برق قطع شود. 

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


برای کسب اطالعات بیشتر درباره موارد قطع 
	برق برای ایمنی در برابر آتش سوزی، به 

pge.com/wildfiresafety مراجعه کنید.

قطعی های برق برای حفظ ایمنی عمومی 
)Public Safety Power Shutoffs) )PSPS)

برای کمک به جلوگیری از آتش سوزی به عنوان آخرین راه حل در 
شرایط نامساعد آب و هوایی برق به طور فعال قطع می شود.

چگونه شما مطلع خواهید شد؟
شما از قبل مطلع خواهید شد. به روزرسانی های زمان-واقعی از طریق شیوه 

تماس دلخواه شما ارائه خواهند شد.

چه زمانی احتمال قطع برق بیشتر است؟
هنگام وزش بادهای شدید، رطوبت کم و وجود پوشش گیاهی خشک. احتمال 

آن از ماه سپتامبر تا نوامبر بیشتر است.

Enhanced Powerline 
Safety Settings )EPSS)

وقتی خطر آتش سوزی بیشتر است، اگر خطری مانند برخورد شاخه 
درخت به خطوط برق رخ دهد، فناوری EPSS فعال می شود تا ظرف 
یک دهم ثانیه برق را قطع کند. این به جلوگیری از آتش سوزی قبل از 

شروع آن کمک می کند.

چگونه شما مطلع خواهید شد؟
در صورت قطع برق، ما به روزرسانی هایی را درباره زمان وصل شدن برق 

از طریق شیوه تماس دلخواه شما به اشتراک خواهیم گذاشت. از آنجا که به 
دلیل یک تهدید ایمنی برنامه ریزی نشده برق قطع می شود، ما نمی توانیم از قبل 

به شما اطالع دهیم.

چه زمانی احتمال قطع برق بیشتر است؟
در طول تابستان های گرم و خشک. احتمال آن از ماه مه تا نوامبر بیشتر است. 

80%
سال گذشته، ما شاهد 

کاهش احتراق خطوط دارای 
EPSS بودیم.* 

 High Fire-Threat در CPUC کاهش موارد احتراق قابل گزارش به*
Districts در مقایسه با میانگین 3 سال قبل از تاریخ 12/31/21. 

ما در پاسخ به تهدید رو به افزایش 
آتش سوزی ها در California اقدامات 

ایمنی پیشرفته ای را انجام می دهیم. 

این شامل دو نوع قطع برق برای ایمنی در 
برابر آتش سوزی می شود که ممکن است امسال 

مشتریان با آن مواجه شوند. 

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety


پشتیبانی از شما و 
خانواده تان

ما می دانیم که زندگی بدون برق، چقدر دشوار است. 
منابعی در دسترس هستند تا به شما کمک کنند که قبل 

از قطع برق برای حفظ ایمنی آماده شوید. 

قبل از قطع شدن برق، برای انجام موارد زیر به 
pge.com/wildfiresafety مراجعه کنید: 

بررسی گزینه های نیروی برق پشتیبان* 
اعمال تخفیف در قیمت خرید ژنراتور 	•
تامین	باتری سیار	•
کنتورهای انتقال برق پشتیبان 	•

*بررسی وبسایت برای اطالع از شرایط واجدشرایط بودن

جهت استفاده از Medical Baseline Program برای صرفه جویی 
در انرژی و اعالن های اضافی قطع PSPS، تقاضا دهید. 

در طول قطع PSPS، برای انجام موارد زیر به 
pge.com/pspsresources مراجعه کنید: 

مکان یابی مراکز منابع اجتماعی دارای تجهیزات اولیه و ایستگاه های شارژ. 

دسترسی به جایگزین های وعده  غذایی از بانک های مواد غذایی محلی.

یافتن گزینه های در دسترس برای حمل و نقل و هتل.

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


اقدام کنید

در pge.com/outages زمان قطع و وصل شدن 
فعلی برق را مشاهده کنید. 

 Instagram و Facebook ،Twitter ما را در
دنبال کنید.

به منظور آمادگی برای قطع برق و اطالع از 
	بهسازی های ایمنی از ابزار نقشه برنامه ریزی ما در 

 pge.com/customerpspsplanningmaps
استفاده کنید. 

نقشه قطع برق 
نمایش نمونه

نقشه برنامه ریزی 
نمایش نمونه

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