ระบบการ
ไฟฟ้าที่่
ปลอดภั ัยย่ง
ำ
ขึ้้นสำา
หร ับคุุณ

ขึ้้อมููลเพื่่อให้คุณ
ุ และ
ชุุมูชุนมู่คุวามูปลอดภั ัย

เรากำาล ังที่ำาการปร ับปรุงที่งใน
ั
เร่องที่่ต้องดำาเน่นการที่ ันที่่และ
ในระยะยาวเพื่่อป้องก ันไฟป่า
และดูแลคุุณให้ปลอดภั ัย
ขึ้นตอนที่่
ั
เรากำาล ังดำาเน่นการ:
สายไฟใต้ ้ดิิน
สูงกว่่ามาต้รฐานพืืชพืรรณของรัฐ
การต้ิดิต้ังสายไฟและเสาไฟที่่แข็งแรงมาก
ข้น
การลดิผลกระที่บของ Public Safety
Power Shutoffs
ขยายเที่คโนโลย่คว่ามปลอดิภััยให้ ้
ครอบคลุมสายไฟที่ังห้มดิในพืืนที่่ที่่ม่คว่าม
่
เสยงสู
งจากอัคค่ภัย
ั

ชุว่ ยคุุณเตร่ยมูคุวามูพื่ร้อมู
อาจต้ ้องม่การต้ัดิกระแสไฟเพืือคว่าม
่
ปลอดิภััย ห้ากคว่ามเสยงจากไฟป่
าอยู่
ในระดิับสูง
การเตร่ยมูต ัว:
อัปเดิต้ข ้อมูลการต้ิดิต้่อเพืือรับการแจ ้ง
เต้ือนไดิ ้ที่่ pge.com/myalerts
สร ้างแผนฉุุกเฉุินที่่
safetyactioncenter.com
สาำ รว่จต้ัว่เลือกพืลังงานสาำ รองที่่
pge.com/backuppower
ลงที่ะเบ่ยนเพืือรับการแจ ้งเต้ือนที่่อยูข
่ อง
PSPS ที่่ pge.com/addressalerts

้ าตรการคุวามู
เราได้ใชุมู
ปลอดภั ัยที่่ที่ ันสำมู ัยเพื่่อตอบ
สำนองต่อภั ัยจากเหตุไฟป่าที่่
เพื่่มูขึ้้นในแคุล่ฟอร์เน่ย
้
ซึ่งรว่มถึ้
งปั ญห้าดิ ้านคว่ามปลอดิภััย
จากไฟป่ า 2 ประเภัที่ที่่ลูกค ้าอาจ
ประสบในป่ น่

Public Safety Power
Shutoffs (PSPS)

Enhanced Powerline
Safety Settings (EPSS)

การต้ัดิกระแสไฟเพืือป้ องกันไฟป่ าจะเป็ นที่างเลือก
สุดิที่ ้ายในชว่่ งที่่สภัาพือากาศเลว่ร ้าย

่
เมือคว่ามเสยงจากไฟป่
าสูงข้น เที่คโนโลย่ EPSS จะต้ัดิ
ิ ว่ินาที่่ถึ ้าอันต้ราย อย่างเชน
่
กระแสไฟไดิ ้ภัายในห้น้งสว่่ นสบ
้
กิงไม ้ ไม่พืาดิสายไฟ ซึ่งจะช
ว่่ ยป้ องกันไม่ให้ ้เกิดิไฟป่ า

คุุณจะได้ร ับแจ้งอย่างไร
คุณจะแจ ้งล่ว่งห้น ้า จะม่การอัปเดิต้แบบเร่ยลไที่ม์ผา่ นที่างว่ิธี ่
การต้ิดิต้่อที่่คุณเลือกรับ

ไฟด ับจะมู่แนวโน้มูมูากขึ้้นเมู่อใด

ื า และใบไม ้แห้ ้ง ซึ่งม่
้ โอกาสที่่จะ
ในชว่่ งที่่ม่ลมแรง คว่ามชนต้ำ
เกิดิข้นมากที่่สุดิต้ังแต้่ชว่่ งเดิือนกันยายนไปจนถึ้งพืฤศจิกายน

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

คุุณจะได้ร ับแจ้งอย่างไร

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

ไฟด ับจะมู่แนวโน้มูมูากขึ้้นเมู่อใด

ในชว่่ งห้น ้าร ้อนและอากาศแห้ ้ง ม่โอกาสที่่จะเกิดิข้นมากที่่สุดิ
ต้ังแต้่ชว่่ งเดิือนพืฤษภัาคมไปจนถึ้งพืฤศจิกายน

ในป่ ที่แล
่ ้ว่ เราเห้็นไดิ ้

80%

ลดการเก่ดประกายไฟ
บนสำายไฟที่่ใชุ ้ EPSS*

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

สำน ับสำนุนคุุณและ
คุรอบคุร ัว
เราที่ราบดิ่ว่า่ การไม่มไ่ ฟฟ้ าใชนั้ นลำาบาก
เพื่ยงใดิ ที่รัพืยากรที่่ม่ให้ ้สาำ ห้รับการเต้ร่ยม
ต้ัว่รับมือไฟดิับ
ก่อนเก่ดไฟด ับ โปรดไปที่่

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

สมัครโปรแกรม Medical Baseline เพืือประห้ยัดิพืลังงาน
และรับการแจ ้งเต้ือนการต้ัดิกระแสไฟ PSPS เพืิมเต้ิม

ในระหว่างที่่เก่ด PSPS ไปที่่

pge.com/pspsresources เพื่่อ:
ค ้นห้า Community Resource Centers สาำ ห้รับเสบ่ยง
พืืนฐานและสถึาน่ชาร์จ
เข ้าถึ้งผลิต้ภััณฑ์์ที่ดิแที่นมืออาห้ารจากธีนาคารอาห้ารใน
ที่ ้องถึิน
ค ้นห้าการเดิินที่างที่่เข ้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

แผนที่่การวางแผน
ดิูต้ว่ั อย่าง

แผนที่่ไฟด ับ
ดิูต้ว่ั อย่าง

