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Thông tin để giữ cho 
bạn và cộng đồng của 
bạn an toàn



Các bước chúng tôi đang thực hiện: 

Đi ngầm đường dây điện 

Vượt tiêu chuẩn thảm thực vật của tiểu 
bang 

Lắp đặt đường dây và cột điện mạnh hơn

Giảm tác động của Ngắt điện vì An toàn 
Công cộng

Mở rộng công nghệ an toàn cho tất cả 
các đường dây điện ở các khu vực có 
nguy cơ cháy nổ cao

Chúng tôi đang thực hiện 
các cải tiến tức thời và lâu 
dài để giúp ngăn chặn cháy 
rừng và giữ an toàn cho bạn. 



Chuẩn bị:

Cập nhật thông tin liên hệ của bạn để 
nhận thông báo tại pge.com/myalerts. 

Tạo một kế hoạch khẩn cấp tại 
safetyactioncenter.com. 

Khám phá các tùy chọn nguồn dự 
phòng tại pge.com/backuppower. 

Đăng ký Thông báo Địa chỉ PSPS tại  
pge.com/addressalerts. 

Giúp bạn chuẩn bị

Khi nguy cơ cháy rừng cao, có thể cần 
phải ngắt điện để đảm bảo an toàn. 

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


Để tìm hiểu thêm về cắt điện để 
đảo bảo an toàn do cháy rừng, hãy 
truy cập pge.com/wildfiresafety.

Public Safety Power 
Shutoffs (PSPS)

Điện được chủ động tắt để giúp ngăn chặn cháy rừng là 
biện pháp cuối cùng khi thời tiết khắc nghiệt.

Bạn sẽ được thông báo như thế nào?
Bạn sẽ được thông báo trước. Cập nhật thời gian thực sẽ 
được cung cấp thông qua phương thức liên hệ ưa thích 
của bạn.

Khi nào có nhiều khả năng cắt điện 
hơn?
Khi gió lớn, độ ẩm thấp và thảm thực vật khô. Điều này rất 
có thể xảy ra từ Tháng 9 đến Tháng 11.

Enhanced Powerline 
Safety Settings (EPSS)

Khi nguy cơ cháy rừng cao hơn, công nghệ EPSS được bật 
để tắt điện trong vòng một phần mười giây nếu một mối 
nguy hiểm, như một cành cây, rơi vào đường dây. Điều 
này giúp ngăn chặn cháy rừng trước khi cháy bắt đầu.

Bạn sẽ được thông báo như thế nào?
Nếu có sự cố cắt điện, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật 
về thời điểm có điện trở lại thông qua phương thức liên hệ ưa 
thích của bạn. Vì điện được ngắt do mối đe dọa an toàn ngoài 
dự kiến, chúng tôi không thể thông báo trước cho bạn.

Khi nào có nhiều khả năng cắt điện 
hơn?Trong điều kiện mùa hè nóng và khô. Điều này rất có thể  
xảy ra từ Tháng 5 đến Tháng 11. 

80%
Năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến

giảm cháy trên các đường 
có hỗ trợ EPSS.* 

*Giảm các vụ cháy có thể báo cáo của CPUC ở High Fire-Threat 
Districts so với mức trung bình 3 năm trước đó kể từ ngày 12/31/21 

Chúng tôi đang thực hiện các 
biện pháp an toàn trước để đối 
phó với mối đe dọa cháy rừng 
ngày càng tăng ở California. 

Điều này bao gồm hai loại cắt điện để đảm 
bảo an toàn do cháy rừng mà khách hàng 
có thể gặp phải trong năm nay. 

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


Hỗ trợ cho bạn và 
gia đình của bạn

Chúng tôi biết khó khăn như thế nào khi 
không có điện. Các nguồn lực có sẵn để 
chuẩn bị trước khi cắt điện an toàn. 

Trước khi cắt điện, hãy truy cập 
pge.com/wildfiresafety để:

Khám phá các tùy chọn nguồn điện dự phòng* 
 � Giảm giá máy phát điện 
 � Ắc quy di động
 � Công tơ chuyển điện năng dự phòng 

*Kiểm tra trang web để biết các yêu cầu về sự hội đủ điều kiện

Đăng ký Medical Baseline Programđể tiết kiệm năng 
lượng và thêm thông báo về cắt điện PSPS. 

Trong thời gian cắt điện PSPS, hãy 
truy cập pge.com/pspsresources để:

Xác định vị trí các Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng cho 
vật tư cơ bản và các trạm sạc. 

Tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn từ các 
ngân hàng thực phẩm địa phương.

Tìm các phương tiện giao thông có thể tiếp cận và các tùy 
chọn khách sạn.

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


Hành động

Xem cắt điện hiện tại và thời gian khôi 
phục tại pge.com/outages. 

Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook 
và Instagram.

Sử dụng công cụ bản đồ quy hoạch của 
chúng tôi để chuẩn bị cho cắt điện và tìm 
hiểu về các cải tiến an toàn tại 
pge.com/customerpspsplanningmaps. 

Bản đồ 
Cắt điện 

Xem Mẫu

Bản đồ 
Quy hoạch 
Xem Mẫu

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