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]MUSIC PLAYING في شركة [Pacific Gas and Electric Company  أھم مسؤولیاتنا ھي سالمة عمالئنا ومجتمعاتنا
وأن   تطّور جھودھا للوقایة من حرائق الغابات.  PG&Eلمتزاید لحرائق الغابات، فإن شركة وبالنظر إلى التھدید ا التي یشرفنا خدمتھا. 

وغرب الوالیات   Californiaظروف الجفاف الشدیدة وارتفاع درجات الحرارة تزید من مخاطر حرائق الغابات في جمیع أنحاء 
  المتحدة.

ولھذا السبب نفذنا ألول مرة تدابیر سالمة إضافیة في   نحن ندرك الحاجة الملّحة إلى تشغیل نظامنا بأمان في ھذه البیئة سریعة التغیر. 
نحن   وینطوي أحد ھذه التدابیر على تحدیث إعدادات أجھزة الحمایة على خطوط الكھرباء.  بعض المناطق المعرضة لخطر الحرائق. 

  ومرحالت إعادة التوصیل، ولذلك یتم إیقاف تشغیلھا بسرعة أكبر إذا كانت ھناك مشكلة في خط موصل بالطاقة. نعّدل حساسیة القواطع

یمكن أن تساعد في منع  في حین أن ھذه التحدیثات دم ھذا الفیدیو نظرةً عامةً على إعداداتنا المحدثة وكیف تجعل نظامنا أكثر أمانًا.یق
نحن ندرك أن   حدوث حرائق الغابات، إال أنھا یمكن أن تؤدي أیًضا إلى انقطاع الكھرباء عن عمالئنا بشكل أكثر تكراًرا ولفترات أطول. 

  عدم وجود الطاقة ھو عبء ونرید أن نحدد الخطوات التي نتخذھا لتحسین موثوقیة الطاقة في خدمتكم بدون المساس بالسالمة.

للمساعدة في حمایة العمالء في مجتمعاتنا خالل فترة ھذا الجفاف الشدید والظروف الجافة، نعمل على تحدیث إعدادات الدوائر والمناطق  
سیؤدي تحدیث   .California Public Utilities Commissionاألكثر تعرًضا لخطر الحرائق على النحو الذي تحدده لجنة 

  حساسیة وسرعة تشغیل معداتنا إلى قطع التیار الكھربائي بشكل أسرع تلقائیًا، إذا اكتشف النظام وقوع مشكلة محتملة. 

نظامنا مزود بسلسلة من أجھزة الحمایة، وقواطع الدوائر، والصمامات، ومرحالت إعادة التوصیل التي تعمل مثل الكثیر من األنظمة  
إذا كان ھناك خطأ، مثل اصطدام فرع شجرة بسلك الكھرباء أو مشكلة مع المعدات نفسھا، فسیؤدي إلى تشغیل   الكھربائیة في منازلكم. 

وخالل الظروف األقل شدة، لن یتم قطع التیار الكھربائي كما یحدث في كثیر من األحیان ألن   أجھزة الحمایة وقطع التیار الكھربائي.
ولكن في البیئة الحالیة الیوم، یجب أن نضمن أننا نتخذ كل خطوة ممكنة للحد من حدوث حرائق   المعدات في تكوین اإلعدادات العادیة. 

  الغابات الكارثیة. 
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لذا   أو شيء ما تسبب في فقدان النظام للطاقة.  م فرق العمل بفحص الخط بحثًا عن أي أضرار حدثت. بمجرد انقطاع التیار الكھربائي، تقو
وتُجري   یجب أن نضمن عدم وجود مشكلة یمكن أن تتسبب في اشتعال حرائق الغابات عندما یتم استعادة التیار الكھربائي مرةً أخرى. 

  عملیات الفحص التفتیش إما على األرض أو في الجو عن طریق طائرات الھلیكوبتر.

وھذا یمكن أن یسھم في مدة   كما قد یلزم القیام بدوریات سیًرا على األقدام وفي مناطق وعرة ال یمكن الوصول إلیھا سوى بشكل محدود.
ستقوم الفرق باستعادة   إذا كانت ھناك خطوط كھرباء في منزلك، فقد نحتاج إلى الوصول إلیھا الستعادة الطاقة.  انقطاع التیار الكھربائي.

التیار الكھربائي إلى العمالء على مراحل أو خطوات حیث تعتبر األجزاء الفردیة من الدائرة آمنةً وجاھزةً إلعادة توصیلھا بالتیار  
  وتتصدر قائمة أولویتنا الحفاظ على السالمة مع استعادة الطاقة في أسرع وقت ممكن. الكھربائي.

من المھم مالحظة أن حاالت انقطاع التیار الكھربائي الناتجة عن إعدادات الجھاز المحدثة ھذه لیست أحداث قطع التیار الكھربائي 
على قطع التیار الكھربائي   PSPSعندما یركز حدث  .Public Safety Power Shutoff (PSPS))لدواعي السالمة العامة  

نا بشكل استباقي أثناء أوقات الوقود الجاف المقترن بظروف الریاح العاتیة، فإن أحداث انقطاع التیار الكھربائي المرتبطة بإعدادات أجھزت 
نظًرا ألن ھذه االنقطاعات غیر   وتحدث ھذه األحداث عندما یواجھ نظامنا حالة عطل أو مشكلة في خط الطاقة.  الجدیدة غیر مخططة.

  مخطط لھا، فال یمكننا تقدیم إشعار مسبق. 

كما نحّث العمالء على زیارة موقعنا اإللكتروني   ومع ذلك، سنقدم جمیع المعلومات المتعلقة بموعد استعادة الطاقة لعمالئنا بمجرد توفرھا. 
pge.com/outage .نعلم الصعوبات التي قد تسببھا ھذه  نحن  للحصول على تحدیثات حول االنقطاعات الحالیة في التیار الكھربائي

  االنقطاعات وال نستخدم ھذا اإلجراء الجدید إال لحمایة عمالئنا ومجتمعاتنا.

عمیل في منطقة   1000سبتمبر، عندما انقطع التیار الكھربائي عن  7أحد األمثلة على ھذا اإلجراء لتحسین سالمتنا قد حدث في 
Oakhurst. وقد وصل فني مؤھل من شركة PG&E   إلى موقع الحدث لیجد شجرة بلوط خضراء قد تحطمت وسقطت على خط

تعمل حساسیة وسرعة أجھزة الحمایة بدائرتنا على إعادة توصیل ھذا الخط بالكھرباء قبل أن تتاح   كھرباء ینزل منھ قطبین وخط كھرباء.



وھذه مجرد واحدة من العدید من الحاالت المماثلة التي تبین فیھا وجود خطر كبیر على الخط وتم   إشعال النار.لھ فرصة للتسبب في 
  صل الطاقة عن نظامنا تلقائیًا، وھذا یحول دون وقوع حریق ھائل كارثي.ف
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، شھدنا انخفاًضا حاًدا في عملیات اإلشعال التي أبلغت عنھا لجنة  2021منذ أن تم تنفیذ ھذه اإلعدادات المحّسنة في أواخر یولیو 
California Public Utilities Commission   .وفي ظل ظروف خاطئة، كان من الممكن   في المناطق المعرضة لخطر الحرائق

د عن  استناًدا إلى النتائج التي توصلنا إلیھا، تُظھر البیانات انخفاًضا بنسبة تزی  ھذه إلى حرائق غابات كارثیة.  أن تؤدي عملیات اإلشعال
وھذا انخفاض كبیر في مخاطر حرائق   % عن العام الماضي وحده. 60% عن متوسط السنوات الثالث السابقة وانخفاًضا حوالي 50

  الغابات الكبرى ویساعد في حمایة األرواح والمنازل والبیئة. 

ونقوم بذلك عن طریق تحسین اإلعدادات للحصول على نھج أكثر استھدافًا   إننا نعمل بجد لتقلیل تكرار االنقطاعات ومدتھا وحجمھا.
 النقطاع التیار الكھربائي، من خالل االستجابة لجمیع حاالت االنقطاع والمناطق األكثر عرضةً لخطر الحرائق بأسرع ما یمكن وبأمان. 

  وأیًضا تقلیل مدة االنقطاع عن طریق االستفادة من الدوریات البریة والجویة.

ونعمل جاھدین   إننا ندرك الصعوبات التي یواجھھا عمالؤنا الذین عانوا من العدید من االنقطاعات نتیجةً لتدابیر السالمة اإلضافیة ھذه. 
  لتحسین تجربة عمالئنا، مع وضع السالمة أیًضا في صمیم كل ما نقوم بھ. 

فعلى سبیل المثال، قد یكون العمالء   یتوفر لدینا موارد لمساعدة عمالئنا في االستعداد النقطاع التیار الكھربائي والحفاظ على سالمتھم.
) الذین یعیشون في مناطق أكثر عرضةً لحدوث  medical baseline programالمسجلین في برنامج اإلعانة الطبیة األساسیة (

 generatorیتوفر برنامج خصومات المّولدات ( ).Portable Batteryحریق مؤھلین لبرنامج البطاریات المحمولة االحتیاطیة (
rebate program سیة () للعمالء الذین یعتمدون على میاه اآلبار والعمالء المسجلین في برنامج اإلعانة الطبیة األساmedical 

baseline program .كما قد أجرینا تحسینات على اإلخطار والتنسیق مع العمالء المھمین وشركات   ) وبعض الشركات الصغیرة
  االتصاالت والوكاالت المحلیة. 

إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن ھذه الموارد والخطوات األخرى التي نتخذھا لمنع حدوث حرائق الغابات، فیمكنك زیارة موقعنا  
یة حول االستعداد لحاالت الطوارئ متاحة على  ولدینا أیًضا موارد إضاف .pge.com/wildfiresafetyاإللكتروني على 

safetyactioncenter.pge.com. .یمكنك مراسلة فریقنا   إذا كانت لدیك أي أسئلة، فلدینا فریق على أھبة االستعداد لتقدیم المساعدة
شكًرا لك   .5000-743-800-1أو االتصال ھاتفیًا على الرقم  wildfiresafety@pge.comعبر البرید اإللكتروني على العنوان 

  على المشاھدة ونتمنى لك السالمة.
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