ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ
(Community Wildfire Safety Program)
ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ
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ਜੇ ਤੀਿਰ ਮੌਸਮ ਵਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਵਿਜਲੀ ਪਰਿਣਾਲੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਖਤਰਾ ਿਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਿਾਸਤੇ ਜਨਤਕ
ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਿੰਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵਿਜਲੀ ਕੱਟ [Public
Safety Power Shutoff – (PSPS)] ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਰਜਹੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਗ ਜਿੱਚ ਹੁਣ ਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਧ ਿਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ PSPS ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਸੱਖਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੱ ਖਆ
ਨਾਲ ਜਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਜਤਆਂ, ਜਿਿਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਜਮਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਾਲ, PG&E ਆਪਣੇ PSPS ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਸੁਿਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

ਵਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ
ਮੁਕਾਿਲਤਨ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ

2019 ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ PSPS ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੂੰ
ਇੱਕ-ਵਤਹਾਈ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

•
•
•

ਮੁਕਾਿਲਤਨ ਥੋੜ੍ੀ
ਸਮਾਂ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਕੱਟ

ਤੀਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਿਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਮੁੜ-ਿਹਾਲ ਕਰਨਾ।

• ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੇਰੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਦਲਾਂ ਦਾ ਿੰਦਿੋ ਸਤ ਕਰਨਾ
• ਇਨਫ੍ਾਰੈੱਡ ਕੈਮਵਰਆਂ ਿਾਲੇ ਦੋ ਹਿਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
•
•

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੇ ਵਿਜਲੀ ਕੱਟ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-ਿੰਡ ਡੀਿਾਈਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਿੋ ਜਿਿਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਈਕਰੋਵਗਰਿਡ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨਾ ਿੋ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿੈਨਰੇਟਰਾਂ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਗ ਿਿੋਂ ਸੇਵਿਤ ਅੰਡਰਗਰਿਾਊਂਵਡੰਗ (targeted
undergrounding) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ

ਟ੍ਾਸ
ਂ ਜਮਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ
ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਾਈ ਿਾਂਚਾਂ ਿਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਫਲੀਟ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ ਿਧਾਕੇ 65 ਕਰਨਾ
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫ੍ਾਰੈੱਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਵਕਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਿਿੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਵਸਰ
ਸੰਚਾਰ, ਿਾਿੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣਾ।

• ਤੀਿਰ ਮੌਸਮ ਿਾਰੇ ਸਟੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ-ਵਿਵਗਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
•
•
•
•
•

ਦਾ ਜਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ
ਿੈੱਿਸਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ
ਗਾਹਕ ਲਈ ਸੁਚੇਤਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਜਧਸੂਚਨਾਿਾਂ ਜਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਅਤੀ-ਅਜਹਮ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਿਾਵਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ
ਨਾਲ ਜਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਉਪਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਾਲੇ ਉਪਾਿਾਂ ਿਿੋਂ ਸੋਜਚਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਾਂ ਜਪੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਿੰਗਲੀ-ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਆਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। “PG&E” ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ Pacific Gas and Electric Company, ਿੋ
PG&E Corporation ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। © 2020Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖ਼ਿੇਂ ਹਨ। CCC-0620-2510. 06/12/2020

ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਸੱਟਾ PSPS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

PG&E ਸਾਡੇ ਸਮੁਚ
ੱ ੇ ਜਸਸਟਮ ਜਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਿਾਸਤੇ ਜਿਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਿੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਟ ਕਰੋ
ਜਕ PSPS ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਇਜਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁਤ
ੱ ਦੇ ਆਖਰੀ/ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੁਤ
ੱ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਿੱਚ ਿਾਪਰਨ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕ PSPS ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਣੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਚੇਤਾਿਨੀ

ਜਿਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਿੈਦਰ ਸਰਜਿਸ ਿੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ

ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਿਰਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਮੀਲ ਪਰਿਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਿੱਿ ਗਤੀ ਿਾਲੀਆਂ ਵਟਕਾਊ ਤੇਜ-ਹਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਮੀਲ ਪਰਿਤੀ
ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਿਗਣ ਿਾਲੇ ਤੇਜ ਹਿਾ ਦੇ ਝੌਂਵਕਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਿਾਣੀ, ਿੋ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਥਲ-ਜਿਸ਼ੇਸ਼

ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਤਾਪਮਾਨ, ਭੂ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਲਿਾਯੂ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਈਂਿਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ

ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਿਨਸਪਤੀ ਜਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

PG&E ਦੇ ਿਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ
(Wildfire Safety Operations Center) ਿੱਲੋਂ
ਮੌਕ-ੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਿੀਖਣ ਅਤੇ PG&E ਦੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ-ਦਲਾਂ ਿੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਜਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ PSPS ਸੁਚੇਤਨਾਿਾਂ
ਮੌਸਮ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PSPS ਘਟਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜਲੀ
ਸਪਲਾਈ ਿੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਵਹਲਾਂ ਕਾਲਾਂ, ਵਲਖਤੀ ਸੁਨੇਵਹਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਧਸੂਚਨਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ
pge.com ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਿੀ
ਸੂਜਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਉਹ ਕਦਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਾ ਦੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਿਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਿਲੀ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਨਤਕ
ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜਿਿਲੀ ਕੱਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
pge.com/mywildfirealerts ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿਾਂ 1-866-743-6589
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣਾ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਉਹ ਦਿਾਈਆਂ
ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਫਜਰੱਿ ਜਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਡੀਿਾਈਸਾਂ ਜਿਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਜਿਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ, ਿੈਟਰੀਆਂ, ਮੁਢ
ੱ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਕੱਟ ਨੂੰ ਿਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ
ਸਟਾਕ ਦੁਿਾਰਾ ਭਰਨਾ।
ਕੀ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਿੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ?
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਸੇ ਿਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਾਧੂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ PSPS ਦੌਰਾਨ ‘ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡਟ
ੈਂ
ਜਲਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼’ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ,
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ disabilitydisasteraccess.org ਦੇਖ।ੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਸਰੋਤ
ਮੌਸਮ ਅਤੇ PSPS ਦੀ ਭਵਿੱਖਿਾਣੀ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਲਾਈਿ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ 7-ਜਦਨ ਲਈ
PSPS ਿਾਸਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਅਨੁਮਾਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

pge.com/weather
ਿੈਕਅੱਪ ਪਾਿਰ

ਿੈਕਅੱਪ ਪਾਿਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੁਰੱਜਖਆ ਨੁਕਤੇ, ਜਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਿਕਰੇਤਾ ਿਾਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ।

pge.com/backuppower
ਸੇਫਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਜਰਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਜਤਆਰੀ
ਿਾਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ।

safetyactioncenter.pge.com
ਵਜੱਪ ਕੋਡ ਸੁਚੇਤਨਾਿਾਂ

ਜਿਨਾਂ ਜਕਸੇ PG&E ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅਜਧਸੂਚਨਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ
ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

pge.com/pspszipcodealerts

ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ | PG&E ਦੀਆਂ ਿੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ pge.com/wildfiresafety ਦੇਖ।ੋ
COVID-19 ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਿਾੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, PG&E ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਫੀਲਡ ਜਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਿਿਲੀ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਿੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

