QUÝ VỊ CÓ KẾ HOẠCH ĐỂ
GIỮAN TOÀN KHI BỊ CÚP
ĐIỆN KHÔNG?

PG&E có kế hoạch đối phó với nguy cơ thời tiết xấu và cháy rừng ngày càng gia tăng. Chúng tôi muốn quý vị
cũng có kế hoạch ứng phó. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi có thể cần phải tạm cúp điện của quý vị nếu có
nguy cơ hỏa hoạn. Chúng tôi sẽ chỉ cân nhắc cúp điện vì lý do an toàn, và khi không còn cách nào khác.
• Cảnh Báo Sớm qua Thông Báo: Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ thông báo trước từ một giờ đến
48 giờ cho chủ nhà của quý vị hoặc chủ tài khoản đồng hồ đo điện chính thông qua các cuộc gọi điện
thoại tự động, email, và tin nhắn viết trên điện thoại.
• Cập Nhật Tin Tức Thường Xuyên: Tin tức sẽ thường xuyên được cập nhật qua mạng truyền thông xã
hội, bản tin thời sự địa phương, đài phát thanh, và trên website pge.com.
• Kiểm Tra An Toàn & Khôi Phục Nguồn Điện: Sau khi thời tiết xấu đã qua và có thể làm việc an toàn,
các toán nhân viên của chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm tra các đường dây điện và khôi phục lại
nguồn điện một cách an toàn.

Thực hiện các bước này để lập kế hoạch ứng phó riêng của quý vị
cho trường hợp thời tiết xấu:
Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc của Quý Vị

PG&E khuyến nghị nên liên lạc với chủ nhà của quý vị hoặc chủ tài khoản đồng hồ đo điện
chính để bảo đảm là họ có thông tin liên lạc cập nhật nhất của quý vị.

Thành lập hay Bổ sung Trang bị Khẩn cấp của Quý vị

Trữ đồ đủ dùng cho một tuần - bao gồm đèn pin, pin mới, vật dụng cứu thương, thực phẩm,
nước, và tiền mặt.

Dự Liệu Trước cho Nhu Cầu Y Tế

Nói chuyện với bác sĩ của quý vị về việc dự liệu những loại thuốc có thể cần phải giữ lạnh
hoặc các thiết bị y tế cần dùng điện.
Truy cập website của chúng tôi tại pge.com/wildfiresafety để tìm hiểu thêm về Chương Trình Bảo Vệ An Toàn
Cộng Đồng Khi Có Cháy Rừng của PG&E và để biết thêm các mẹo nhỏ khác giúp bạn chuẩn bị. Quý vị cũng có
thể gửi email cho chúng tôi tại wildfiresafety@pge.com. về mọi thắc mắc liên quan tới việc này.
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Khi bị cúp điện, những việc sau đây sẽ diễn ra:

