ិ សុវត្ថិភាពភ្ើល ងឆេះព្រៃសហគមន៍
កម្មវធី

ការបិទថាមពលអគគិ្សនីសម្រាប់សុវតថិភា
្ ពសាធារណៈ

ខែមេសា ឆ្ំនា ២០២០

ប្រសិ នប�ើ អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរគំ រាមកំ ហែងដល់ ផ្នែ កមួ យនៃប្រព័ ន្ធអគ្គិសនីដែលបម្រើ ដល់ សហគមន៍
វាប្រហែលជាចាំបាច់ សម្រាប់ ក្ រុមហ៊ុន PG&E ដ�ើ ម្បី បិទចរន្តអគ្គិសនីដ�ើ ម្បីផលប្រយោជន៍ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ កិ ច្ចការនេះ
ត្រូវបានគេស្គា ល់ ថាជាការបិ ទថាមពលអគ្គិ សនី សម្រាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoff-PSPS)។

ដ�ោយមានតំបន់ជាងពាក់កណ្តាលនៃតំបន់ដែលអតិថិជនរបស់យ�ើងរស់ន�ៅ និងធ្វើការឥឡូវនេះមានហានិភ័យខ្ពស់នៃភ្លើងឆេះព្រៃការបិទ
ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈគឺជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់រក្សាអតិថិជន និងសហគមន៍ឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ យ�ើងបន្ត
ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកហ�ើយយ�ើងកំពុងធ្វើការកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការដាច់ភ្លើង និងចំនួនប្រជាជនដែលរងគ្រោះដ�ោយគ្មាន
ប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។

ឆ្នាំ នេះ ក្ រុមហ៊ន
ុ PG&E កំពង
ុ កែលំអកម្មវធីិ ការបិទថាមពលអគ្ស
គិ នីសម្រាប់សវុ តភា
ថិ ្ ពសាធារណៈដោយបង្កើតព្រឹតកា
តិ ្ រណ៍៖

ទំ ហំ

កាន់ តែតូ ច

កាត់ បន្ថយចំ នួនអតិ ថិជនដែលរងផលប៉ ះពាល់ ដោយព្រឹត្តិការណ៍ការបិ ទថាមពល
អគ្គិ សនី សម្រាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈមួ យភាគបីប�ើ ប្រៀបធ�ៀបនឹ ងឆ្ំ នា 2019។

• ការបន្ថែម កុ ងតាក់ និង ឧបករណ៍ធ្វើការបែងចែក ដែលកំណត់ទំហំ
នៃការដាច់ភ្លើង

• កំពុងអភិវឌ្ឍ ប្រព័ ន្ធខ្សែកាបអគ្គិសនី តូចៗ ដែលប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងបណ្តោះ
អាសន្នដ�ើម្បី មានភ្លើងប្រើ

• ការដាក់ ខ្សែគោលដៅនៅក្រោមដី ដែលជាផ្នែកមួយនៃ
ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ

រយៈពេល
ខ្លីជាងមុ ន

ការស្តា រថាមពលឡ�ើងវិញដល់ អតិ ថិជនឱ្យបានល�ឿនទ្វេដងបន្ទាប់ ពីអាកាសធាតុ
មិ នល្អបានកន្លងផុ តទៅ។

• បន្ថែម ក្ រុមការងារនៅដែនការងារច្រើ នទ�ៀត ដ�ើម្បីពន្លឿនការត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង
• ការប្រើប្រាស់ យន្តហោះពី រគ្រឿងដែលមានម៉ាស៊ីនថតអ៊ី នហ្វ្រារ៉េដ
មានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យខ្សែបញ្ជូនភ្លើង ន�ៅពេលយប់

• ការពង្រីក ក្ រុមការងារឧទ្ធម្ភាគចក្រ ពី 35 ដល់6 5 នាក់សម្រាប់ការត្រួត
ពិនិត្យខ្សែភ្លើងតាមអាកាស

• ការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍អ៊ី នហ្វ្រារ៉េដ ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យពេលយប់

វៃឆ្លាត

សម្រាប់ អតិ ថិជន

ផ្ត ល់ការប្រាស្រ័យទាក់ ទងត្រឹមត្រូវ និ ងទាន់ ពេលវេលាថែមទ�ៀតធនធាន និ ង
ជំ នួយបន្ថែមមុ នពេល អំ ឡុងពេល និ ងក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍ការបិ ទថាមពល
អគ្គិ សនី សម្រាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។

•
•
•
•
•
•

បន្ថែម បច្ចេកវិទ្យាឧតុ និយម ដ�ើម្បីដ�ៅឱ្យច្បាស់ពីអាកាសធាតុមិនល្អ
ពង្រឹង សមត្ថភាពគេហទំ ព័រ

កែលម្អ ការប្រកាសដំ ណឹងអតិ ថិជន និងការជូនដំណឹង
ធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍

កែលម្អ ការសម្របសម្រួលជាមួ យភ្នាក់ ងារក្នុងតំ បន់ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម សំខាន់

ធ្វើការជាមួយ អង្គ ការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីគាំទ្រអតិថិជនងាយរងគ្រោះ

វិធានការមួយចំនួនដែលបានបញ្ចូលក្នុងឯកសារនេះត្រូវបានគេគិតថាជាវិធានការណ៍ ប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមដែលមានគ�ោលបំណង កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ។ “PG&E” គឺសំដ�ៅទ�ៅល�ើក្រុមហ៊ុនហ្គាស និងអគ្គិសនីប៉ាស៊ីភិច ដែលជា
បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ PG&E Corporation.©2020 ក្រុមហ៊ុនហ្គាស និងអគ្គិសនីប៉ាស៊ីភិច។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ
 ៉ាង។ CCC-0620-2511. 04/27/2020

ត�ើ អាកាសធាតុ អ្វីដែលអាចបណ្
តា លឱ្យការបិ ទថាមពលអគ្គិសនី សម្រាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ?

ក្ រុមហ៊នុ PG&E ឃ្លាំ ម�ើលស្ថា នភាពនៅទូទាំងប្រព័នរ្ធ បស់យ�ើង និងវាយតម្លៃថាត�ើត្ រូវបិទភ្លងើ សកម្មមនុ ដ�ើម្បីសវុ តភា
្ថិ ពដែរឬទេ។
សូមកត់សម្គា ល់ថាព្រឹតកា
ស្តងួ និងខ្យល់ខ្ំ លា ងនៃចុងរដូវក្តៅ /ដ�ើមរដូវស្លឹកឈ�ើជ្ រុះ។
តិ ្ រណ៍ ការបិទថាមពលអគស
្គិ នីសម្រាប់សវុ តភា
្ថិ ពសាធារណៈតាមប្រវត្ទតិ នំ ងជាក�ើតមាននៅក្ងខែក្តៅ
នុ

ខណៈពេលដែលគ្មា នកត្តា តែមួយនឹងជំរ ុញឱ្យមានការបិទថាមពលអគ្ស
ួ រ ួមមាន៖
គិ នីសម្រាប់សវុ ត្ភា
ថិ ពសាធារណៈ កត្តា មួយចំនន
ការព្រមានទង់ ក្រហម

ដែលប្រកាសដ�ោយសេវាកម្មអាកាសធាតុ
ជាតិ

កម្រិតសំ ណ�ើមទាប

ជាទូទ�ៅ 20% និងទាបជាងនេះ

ខ្យល់ ដែលបានព្យាករណ៍ជាទូ ទៅមានល�ើ សពី 25 ម៉ាយល៍ ក្នុងមួ យម៉ោ ង និ ងខ្យល់ កន្ត្រា ក់ ល�ើសពី 45
ម៉ាយល៍ ក្នុងមួ យម៉ោ ង អាស្រ័យល�ើទីតាំង និងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៃទីតាំងដូចជាសីតុណ្ហភាពដី និងអាកាសធាតុក្នុងតំបន់
លក្ខខណ្ឌនៃប្រេងស្ងួត

ន�ៅល�ើដី និងសំណ�ើមនៃរុក្ខជាតិរស់ន�ៅ

ការសង្កេតជាក់ ស្តែងនៅនឹ ងកន្លែង ពីមជ្ឈមណ្ឌល

ប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព ភ្លើងព្រៃរបស់ក្រុមហ៊ុន PG&E និង
ការសង្កេតតាមវាលពីក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន PG&E

ិ ន
ការប្រកាសជូនដំណឹងការបិទថាមពលអគ្ស
គិ នីសម្រាប់សវុ តភា
ថិ ្ ពសាធារណៈជាមុនសម្រាប់អតិថជ

គ�ោលដ�ៅរបស់យ� ង
ើ គឺពង
ឹ ផ្ ក
អែ ទ�ៅល� ើអាកាសធាតុគដ�
ឺ ើម្បីផ ្តល់ការជូនដណ
ំ ង
ឹ អំពព្
ី ត
រឹ ្តិការណ៍ការបិទថាមពលអគ សនី
្គិ សម្រាប់សវុ ត ្ថិភាព
សាធារណៈ ចំនន
ួ ពីរថ្ងៃមុន មួយថ្ងៃមុននិងមុនពេលបិទថាមពលតាមរយៈការហៅទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងអ៊ីម៉ែល
យ� ង
ើ ក៏នឹងប្រ ើប្រាសគេ
់ ហទំពរ័ pge.com និង បណ្
ើ នឹងជូនដណ
ំ ង
ឹ ដល់ សារព័ត៌មានក្នុងស្ រុក
តា ញផ្សព្វផ្សាយសង្គម ហ� ើយយ� ង
ិ ដ� ើម្បីធានាថាអតិថជ
និង ស្ថា នីយ៍វទ្យុ
ិ នទទួលបានព័តម
៌ ានថ ្មីៗ។

ជំ ហានដែលអ្ន កអាចអនុ វត្តដ�ើម្បីរ�ៀបចំ ខ្លួ ន

យ�ើងទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកល�ើអគ្គិសនីសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ដ�ើម្បី
ជួយរ�ៀបចំសម្រាប់ការដាច់សុវត្តិភាពសាធារណៈខាងក្រោមនេះជា
ចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកអាចពិចារណា៖
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ ត៌មានទំ នាក់ ទំនងរបស់ អ្នក ន�ៅគេហទំព័រ
pge.com/mywildfirealerts ឬដ�ោយការហ�ៅទូរសព្ទទ�ៅ
1-866-743-6589។
ការរ�ៀបចំ ផែនការសម្រាប់ តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត ដូចជាថ្នាំដែល
ត្រូវការទុកឱ្យត្រជាក់ ឬឧបករណ៍ដែលត្រូវការថាមពលអគ្គិសនី។
កសាង ឬទុ កដាក់ គ្រឿងសង្គ្រោះបន្ទាន់ របស់ អ្នកឡ�ើងវិញ
ដ�ោយប្រើពិល ថ្មពិល ឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងប្រាក់សុទ្ធ។
ត�ើ អ្នកនឹ ងត្រូវការជំ នួយបន្ថែមក្នុងអំ ឡុងពេលនៃ
ការបិ ទចរន្តអគ្គិសនីដែរឬទេ? ប្រសិនប�ើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់
មានពិការភាព ឬមានតម្រូវការពិសេសបន្ថែមមូលនិធិកាកាលីហ្វ័រញ៉ា
សម្រាប់មណ្ឌលរស់ន�ៅឯករាជ្យអាចជួយអ្នកក្នុងអំឡុងពេលបិទ
អគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូល
ទ�ៅកាន់គេហទំព័រ disabilitydisasteraccess.org។

ស្វែងយល់ បន្ថែម |

ធនធានអតិ ថិជនតាមអ៊ី នធឺ ណិត
ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ និ ង ការបិ ទថាមពល
អគ្គិសនី សម្រាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈព័ត៌មាន

អាកាសធាតុផ្សាយផ្ទាល់រួមទាំងការស្វែងរកសក្តានុពលនៃការបិទ
ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ រយៈពេល 7
ថ្ងៃ។ pge.com/weather

ថាមពលបម្ រុងទុ ក

ជម្រើសថាមពលបម្រុងទុក ព័ត៌មានជំនួយសុវត្ថិភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានអ្នកលក់រាយ។

pge.com/backuppower

មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពសុ វត្ថិភាព

ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ និងការត្រៀម
សង្គ្រោះបន្ទាន់។

safetyactioncenter.pge.com
ការជូ នដំ ណឹងលេខកូ ដតំ បន់

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការជូនដំណឹងដ�ោយគ្មានគណនី
ក្រុមហ៊ុន PG&E។

pge.com/pspszipcodealerts

សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតស្តីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ PG&E សូមម�ើល pge.com/wildfiresafety។

ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន PG&E ន�ៅតែស្ថិតន�ៅកន្លែងការងារដ�ើម្បីបំពេញការងារចាំបាច់រក្សាសេវាកម្មហ្គាស និងអគ្គិសនី និងកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃភ្លើងឆេះព្រៃខណៈពេលដែលការចាត់វិធានការចាំបាច់
ដ�ើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសហគមន៍ដ�ើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

