Enhanced Powerline Safety Settings
[MUSIC PLAYING] េ� Pacific Gas and Electric Companyទំនួលខុស្រត�វសំខាន់បំផតុ របស់េយើងគឺសវុ ត�ភាិ ពអតិថជិ ននិងសហគមន៍របស់េយើង
ែដលេយើងមានឯកសិទក�ិ �ងការបេ្រម។ើ េដយសារែតការគំរមកំែហងៃនេភ�ងើ េឆះៃ្រពមានការេកើនេឡើង PG&Eកំពងុ ជ្រមញ� កិច�ខតិ ខំ្របងឹ ែ្របងបង�រេភ�ងើ េឆះៃ្រពរបស់ខន� ។ សា� នភាពរំងស�ត� ធ�ន់ធ�រ
និងកំេណើនសីតុណ�ភាពកំពងុ បេង�ើនហានិភយ័ េភ�ងើ េឆះៃ្រពេ�ទូទាងំ រដ� California និងសហរដ�ឣេមរ�កភាគខាងលិច។
េយើងយល់ពីភាពបន�ន់ក�ងការ្របតិបត�ិការ្របព័ន�របស់េយើង្របកបេដយសុវត�ិភាពេ�ក�ង� បរ�យកាសែដលកំពងុ ផ�ស់ប�រយ៉ ងេលឿនេនះ។ េនះេហើយជមូលេហតុែដលេយើងបានអនុវត�វ�ធានការសុវត�ភាិ ពបែន�មែដល
មិនធា�ប់មានពីមនុ មកេ�ក�ង� តំបន់មយួ ចំននួ ែដលមានហានិភ័យខ�ស់ៃនអគ�ភិ ័យ។ វ�ធានការមួយក�ង� ចំេណមវ�ធានការទាំងេនះពាក់ព័នន� ងឹ ការេធ�បើ ច�ប� ្បន�ភាពេលើការកំណត់េលើឧបករណ៍ការពារេ�េលើែខ្សថមពល។
េយើងកំពុងែកត្រម�វភាពរួសៃនឌីហ្សង់ទ័រ និងឧបករណ៍ផ�ច់េសៀវគ�រី បស់េយើង េដើម្បីឱ្យឌីហ្សងទ់ ័រ និងឧបករណ៍ផ�ច់េសៀវគ�ីបិទកាន់ែតេលឿន ្របសិនេបើមានប�� េលើែខ្សថមពល។
វ�េដអូេនះផ�លជ់ ូនទិដភា� ពទូេ�ៃនការកំណត់ែដលបានេធ�បើ ច��ប្បនភា� ពរបស់េយើង និងរេបៀបែដលការកំណត់ទាំងេនះេធ�ើឱ្យ្របព័នរ� បស់េយើងកាន់ែតមានសុវត�ភាិ ព។
ខណៈេពលែដលការេធ�បើ ច�ប� ្បនភា� ពទាំងេនះឣចជួយបង�រេភ�ើងេឆះៃ្រព វក៏ឣចបណ�លឱ្យមានការដច់ចរន�អគ�ិសនីកាន់ែតញឹកញប់ និងេ្របើេពលកាន់ែតយូរស្រមាប់អតិថិជនរបស់េយើងផងែដរ។ េយើងទទួលសា� ល់ថ
ភាពគា�នថមពលអគ�ិសនីគជឺ បន��កមួយ េហើយេយើងចង់េធ�គើ េ្រមាងពីជំហានែដលេយើងកំពងុ អនុវត�េដើម្បែី កលម�ភាពឣចេជឿជក់បានៃនថមពលស្រមាប់េសវកម�របស់អ�កេដយមិនេធ�ើឱ្យខូចសុវត�ិភាព។
េដើម្បីជយួ ការពារអតិថជិ នេ�ក�ង� សហគមន៍របស់េយើងក�ង� េពលែដលមានសា� នភាពរំងស�ត� ខា�ងំ េនះ េយើងកំពងុ េធ�បើ ច�ប� ្បន�ភាពការកំណត់េ�េលើេសៀគ�ី និងតំបន់ៃនមណ� លែដលមានការគំរមកំែហងេដយអគ�ភិ ័យខ�ស់
ដូចបានកំណត់េដយ California Public Utilities Commission។ ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពេលើភាពរួស និងេល្ប�ន្របតិបត�ិការៃនឧបករណ៍របស់េយើង
នឹងបិទថមពលេដយស�័យ្របវត�ិបានកាន់ែតេលឿន ្របសិនេបើ្របព័ន�រកេឃើញប�� ែដលឣចេកើតមាន។
្របព័ន�របស់េយើងមានឧបករណ៍ការពារជេ្រចនើ ឌីហ្សងទ់ ័រ ហ��យហ្ស�ីប ឧបករណ៍ផ�ច់េសៀវគ�ីែដលេធ�កាើ រេ្រចនើ ដូចេ�នឹង្របព័នអ� គ�ិសនីក�ងផ�ះរបស់អក� ។ ្របសិនេបើមានកំហុស មិនថែតវជការវយ្របហារេដយែមកេឈើេ�េលើ
ែខ្សេភ�ើង ប�� ជមួយនឹងឧបករណ៍ខន� វេនះេទ វនឹងេធ�ឱើ ្យឧបករណ៍ការពារដំេណើរការ េហើយបិទថមពល។ ក�ង� េពលសា� នភាពមិនសូវធ�នធ់ �រ ថមពលមិនបិទញឹកញប់េទ េដយ
សារែតឧបករណ៍សត�ិ ក�ង� ការកំណត់រចនសម�័នធ� ម�តា។ ប៉ុែន� េ�ក�ង� បរ�យកាសបច�ប� ្បនន� េពលឥឡ�វេនះ េយើង្រត�វែតធានថ េយើងកំពងុ អនុវត�រល់ជំហានែដលឣចេធ�ើបាន េដើម្បីកាត់បន�យេ្រគាះមហន�រយេភ�ងើ េឆះៃ្រព។
[MUSIC PLAYING]
េ�េពលែដលថមពលបានដច់ ្រក�មការងរ្រត�តពិនតិ ្យែខ្សេភ�ើងេដើម្បីរកេមើលការខូចខាត។ មានអ�ីមយួ បានេធ�ឱើ ្យ្របព័នបា� ត់បង់ថមពល។ ដូេច�ះ េយើង្រត�វែតធានថ មិនមានប�� ណមួយែដលឣចបង�ឱ្យមានេភ�ងើ េឆះៃ្រព
េ�េពលែដលថមពលេបើក្រតឡប់មកវ�ញ។ ការ្រត�តពិនតិ ្យ្រត�វបានេធ�ើេឡើងទាំងេលើដី ឬេលើឣកាសតាមរយៈឧទ�មា�គច្រក។
ការល្បោតេលើដឣី ចនឹងបាន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយេថ�ើរេជើង និងក��ងលក�ណៈភូមិសា្រស�លំបាក ែដលលទ�ភាពចូលេ្របមាើ នកំណត់។ ្របការេនះឣចរួមចំែណកឱ្យរយៈេពលៃនការដច់ចរន�អគ�ិសនីកាន់ែតយូរ។
្របសិនេបើែខ្សេភ�ើងជ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អក� េយើងឣចនឹង្រតវ� ការសិទ�ិចលូ េ្របើេដើម្បីេធ�ើឱ្យថមពលមកដូចេដើមវ�ញ។ ្រកម� ការងរនឹងជួយដល់អតិថិជនជដំណក់កាលៗ ឬជជំហានៗ
េ�េពលែផ�កនីមួយៗៃនេសៀវគ�ី្រត�វបានចាត់ទុកថមានសុវត�ភាិ ព និងរួចរល់ស្រមាប់ការប���លថមពលេឡើងវ�ញ។ ឣទិភាពរបស់េយើងគឺការរក្សោសុវត�ិភាព
ខណៈេពលេធ�ើឱ្យថមពលមកដូចេដើមវ�ញឱ្យបានឆាប់តាមែតឣចេធ�េើ �បាន។
វជការសំខាន់ណស់កង� ការចំណំថ ការដច់ចរន�អគ�ិសនីែដលបណ�លមកពីការកំណត់របស់ឧបករណ៍ែដលបានេធ�បើ ច�ប� ្បនភា� ពទាំងេនះគឺមនិ ែមនជ Public Safety Power Shutoffs ឬ
្រពឹត�ិការណ៍ PSPSេឡើយ។ េ�កែន�ងែដល្រពតឹ �ិការណ៍ PSPS េផ�តេលើការបិទថមពលជមុន អំឡ�ងេពលែដលមានសា� នភាពៃនេ្របងហួត និងសា� នភាពមានចរន�ខ្យលខា់ � ំង
ការដច់ចរន�ទាងំ េនះែដលជប់ទាក់ទងនឹងការកំណត់ឧបករណ៍ថ�ីរបស់េយើងគឺមនិ មានការេ្រគាងទុកមុនេឡើយ។ ការដច់ចរន�ទាងំ េនះេកើតេឡើងេ�េពលែដល្របព័នរ� បស់េយើងជួប្របទះកំហសុ ឬប�� េ�េលើែខ្សេភ�ើង។
ពីេ្រពាះការដច់ចរន�ទាំងេនះគឺមនិ បានេ្រគាងទុកមុន េយើងមិនឣចផ�ល់ការជូនដំណឹងជមុនបានេឡើយ។
េទាះយ៉ ងណ េយើងនឹងផ�ល់ពត័ ៌មានទាំងអស់ែដលទាក់ទងនឹងេពលែដលថមពល្រតវ� បានេធ�ើឱ្យមកដូចេដើមវ�ញដល់អតិថិជនរបស់េយើងឱ្យបានឆាប់េ�េពលែដលមាន។
េយើងេលើកទឹកចិត�ឱ្យអតិថជិ នចូលេ�េគហទំព័ររបស់េយើងតាម pge.com/outage ស្រមាប់ពត័ ៌មានថ�ីៗអំពកាី រដច់ចរន�នេពលបច�ប� ្បន។� េយើងដឹងពីការលំបាកែដលការដច់ចរន�អគ�សិ នីទាងំ េនះឣចនឹងបង�េឡើង
េហើយេយើងកំពងុ េ្របើែតវ�ធានការថ�ីេនះ េដើម្បីការពារអតិថិជន និងសហគមន៍របស់េយើង។

ឧទាហរណ៍មយួ ៃនវ�ធានការេនះគឺការែកលម�សុវត�ភាិ ពរបស់េយើងែដលបានេកើតេឡើងកាលពីៃថ�ទី 7 ែខក�� េ�េពលែដលអតិថជិ ន្របមាណជ 1000 នក់ េ�ក�ង� តំបន់ Oakhurst បានបាត់បង់ថមពល។
អ�កបេច�កេទសែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់របស់ PG&E មកដល់េ�េលើេគហទំព័ររកេឃើញថ មានេដើមែសនៃបតងេ�រស់មួយេដើមបានបាក់ េហើយធា�ក់េលើែខ្សេភ�ងើ ែដលេធ�ើឱ្យរលំបេង�លេភ�ើងចំននួ ពីរ
្រពមទាំងែខ្សេភ�ងើ េ�ជមួយផងែដរ។ ភាពរួស និងេល្ប�នរបស់ឧបករណ៍ការពារេ�េលើេសៀវគ�ីរបស់េយើងបានផ�ច់ថមពលែខ្សេភ�ងើ េនះ មុនេពលែដលវមានឱកាសក�ង� ការបង�ឱ្យមានអគ�ភិ ័យ។
េនះ្រគាន់ែតជឧទាហរណ៍មួយក�ង� ចំេណមឧទាហរណ៍្រសេដៀងគា�ជេ្រចើន ែដល្របភពេ្រគាះថ�ក់សំខាន់្រត�វបានរកេឃើញេ�េលើែខ្សេភ�ើង េហើយ្របព័ន�របស់េយើងបានផ�ច់ចរន�េដយស�័យ្របវត�ិ
េដយបង�រេ្រគាះមហន�រយៃនេភ�ងើ េឆះៃ្រពែដលឣចេកើតមានេឡើង។
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េដយសា埸រការកំណត់ែដលបានេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងទាំងេនះ្រត�វបានអនុវត�កាលពីចុងែខកក�ដ ឆា�ំ 2021 េយើងេឃើញមានការធា�ក់ចុះយ៉ ងគំហុកេ�ក��ងការេឆះែដលបានរយការណ៍របស់ California Public
Utilities Commission េ�តាមមណ� លែដលមានការគំរមកំែហងខ�សេ់ ដយអគ�ភិ ័យ។ េ្រកាមសា� នភាពខុសឆ�ង ការបង�ឱ្យមានអគ�ិភ័យទាំងេនះឣចបណ�លឱ្យមានេ្រគាះមហន�រយៃនេភ�ងើ េឆះៃ្រពបាន។
ែផ�កេលើការរកេឃើញរបស់េយើង ទិន�ន័យបង�ញថ មានការធា�ក់ចះុ េ្រចើនជង 50% ពីមធ្យមភាពកាលពីបីឆា�មំ នុ និងមានការធា�ក់ចុះ្របមាណជ 60% ពីឆា�មំ នុ ។
េនះជការកាត់បន�យដ៏សន�ឹកសន�ប់ចេំ ពាះហា恠និភ័យៃនេភ�ើងេឆះៃ្រពធំៗ និងកំពងុ ជួយការពារឣយុជីវ�ត ផ�ះសែម្បង និងបរ�សា㽠�ន។
េយើងកំពុងេធ�ើការយ៉ ងយកចិតទ� កុ ដក់ េដើម្បីកាត់បន�យភាពញឹកញប់ រយៈេពល និងទំហំៃនការដច់ចរន�អគ�ិសនី។
េយើងេធ�ើែបបេនះតាមរយៈការបេង�នើ ្របសិទ�ភាពការកំណត់បែន�មេទៀតស្រមាប់វ�ធសាㄸ
ី �ស�េគាលេ�ចំេពាះការបិទថមពល េដយការេឆ�យើ តបេ�ការដច់ចរន�អគ�ិសនីទាងំ អស់
និងមណ� លែដលមានការគំរមកំែហងខ�ស់ពអី គ�ភិ ័យឱ្យបានឆាប់ និង្របកបេដយសុវត�ិភាពតាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ និងការកាត់បន�យរយៈេពលៃនការដច់ចរន�អគ�ិសនីតាមរយៈការល្បោតេលើដី និងេលើឣកាស។
េយើងដឹងពីការលំបាកែដលេកើតមានចំេពាះអតិថិជនរបស់េយើង ែដលបានជួប្របទះការដច់ចរន�អគ�ិសនីេ្រចនើ ដង ែដលបណ�លមកពីវ�ធានការសុវត�ភាិ ពបែន�មទាំងេនះ។
េយើងកំពុងខិតខំ្របងឹ ែ្របងេដើម្បីេធ�ឱើ ្យបទពិេសាエធន៍របស់អតិថិជនរបស់េយើងកាㆸន់ែត្របេសើរ ្រសបេពលែដលការចាត់ទកុ សុវត�ិភាពជចំណុចសំខាន់ៃនអ�ៗី ្រគប់យ៉ងែដលេយើងេធ�ផើ ងែដរ។
េយើងមានធនធានេដើម្បជី ួយអតិថិជនរបស់េយើងេ្រត�មខ�ន� ស្រមាប់ការដច់ចរន�អគ�ិសនី និងការសា� ក់េ�េដយសុវត�ិភាព។ ឧទាហរណ៍ អតិថជិ នេ�ក��ងកម�វធ� ីមលូ ដ�នេវជ�សា栨�ស�របស់េយើង
ែដលរស់េ�ក�ង� តំបន់ែដលមានការគំរមកំែហងខ�ស់េដយអគ�ិភ័យ ឣចនឹងមានសិទ�ិទទួលបានកម�វ�ធឣី គុយចល័ត។ មានកម�វ�ធបី ង�លិ ្របាក់ៃថ�មា៉សុនី េភ�ងើ ស្រមាប់អតិថិជនែដលពឹងែផ�កេលើទកឹ អណ�� ង អតិថជិ នេ�ក�ង� កម�វ�ធី
Medical Baseline Program និងឣជីវកម�ខា�តតូចមួយចំននួ របស់េយើង។ េយើងក៏បានព្រងងឹ ការជូនដំណងឹ និងការស្រមបស្រម�លជមួយអតិថិជនសំខាន់ៗរបស់េយើង អ�កផ�តផ់ �ងប់ ណ�ញទូរគមនគមន៍
និងទីភា�ក់ងរក�ង� មូលដ�នផងែដរ។
្របសិនេបើអក� ចង់ែស�ងយល់បែន�មអំពីធនធានទាំងេនះ និងជំហានេផ្សងៗេទៀត ែដលេយើងកំពុងអនុវត�េដើម្បីបង�រេភ�ងើ េឆះៃ្រព អ�កឣចចូលេ�េគហទំព័ររបស់េយើងតាម pge.com/wildfiresafety។
េយើងក៏មានធនធានស�ពី ីការេ្រត�មខ�ន� ស្រមាប់េពលមានឣសន�បែន�មេ�េគហទំព័រ safetyactioncenter.pge.comផងែដរ។ ្របសិនេបើអក� មានសំណួរណមួយ េយើងមានមនុស្សេ�រង់ចាជំ ួយ។
អ�កឣចេផ�អើ ុីែមលមក្រកម� ការងររបស់េយើងតាមwildfiresafety@pge.com ឬទូរស័ព�មកេលខ 1-800-743-5000។ សូមអរគុណស្រមាប់ការេមើល និងសូមឱ្យមានសុវត�ិភាព។
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