េតើអគ�ី ឺជការផ�ច់ចរន�អគ�សិ នីេដើម្បសី វុ ត�ភាិ ពសាធារណៈ?
អ�កេពាល៖ រដ� California, Oregon និង Washington រួមជមួយនឹងរដ�េ�ភាគខាងលិចេផ្សងេទៀតមួយចំននួ បន�្របឈមនឹងកំេណើនហានិភ័យេភ�ើងេឆះៃ្រព និងរដូវកាលេភ�ើងេឆះៃ្រពយូរជងមុន។
ខ្យល់ខា�ងំ ឣចបណ�លឲ្យែមកេឈើ និងកេម�ចកម�ីបះ៉ ជមួយែខ្សេផ�ងើ េធ�ឱើ ្យខចូ ខាតដល់េ្រគ�ងបរ�កា�ររបស់េយើង និងបង�ឲ្យមានេភ�ងើ េឆះៃ្រព។ ជលទ�ផល េយើងឣចនឹង្រតវ� បិទថមពលអំឡង� េពលមានសា� នភាពឣកាសធាតុធន� ់ធ�រ

េដើម្បីជយួ បង�រេភ�ើងេឆះៃ្រព។ ការបិទេនះេ�ថ ការផ�ច់ចរន�អគ�សិ នីេដើម្បីសុវត�ិភាពសាធារណៈ។ េដយជិត 1/3 ៃនែខ្សថមពលែដលផ�ល់ថមពលដល់អតិថជិ នរបស់េយើង ឥឡ�វគឺស�ិតេ�ក��ងតំបន់ high fire

threat district ដូចបានកំណត់េដយ California Public Utilites Commision ។ PG&E នឹងមិន្របថុយជមួយនឹងសុវត�ិភាពអតិថជិ នេឡើយ។

ការេផ�តេលើការផ�ច់ចរន�អគ�ិសនីេដើម្បីសុវត�ិភាពសាធារណៈែតមួយគត់ គឺេដើម្បីរក្សោអតិថជិ នរបស់េយើងឱ្យមានសុវត�ិភាព។ ក�ង� ឆា�ំ 2021 េយើងកំពងុ េធ�េើ រឿងជេ្រចើនេទៀតេដើម្បីជួយអតិថិជន និងសហគមន៍របស់េយើងេ�

មុនេពល អំឡ�ងេពល និងេ្រកាយេពល្រពឹត�ិការណ៍ៃនការផ�ច់ចរន�អគ�ិសនីេដើម្បសី ុវត�ិភាពសាធារណៈ។ ជេរៀងរល់ៃថ� PG&E ពិនិត្យតាមដនសា� នភាពេ�ទូទាំង្របព័ន�របស់េយើង
េដើម្បីធានបាននូវ្របតិបត�ិការែដលមានសុវត�ិភាព រួមមានការវយតៃម�ថេតើេយើង្រត�វែតបិទថមពលេដើម្បីសុវត�ិភាពេដយសកម�ជមុនជជេ្រមើសចុងេ្រកាយឬេទ។
េទាះមិនែមនមានកតា�ែតមួយែដលនឹងជំរុញ្រពតឹ �ិការណ៍ៃនការផ�ច់ចរន�អគ�ិសនីេដើម្បសី ុវត�ភាិ ពសាធារណៈក៏េដយ ក៏កតា�ខ�ះរួមមានក្រមិតសំេណើមទាបជទូេ� 30% ចុះេ្រកាម

ជទូេ�ខ្យល់បក់ែដលបានព្យោករណ៍ទុកមានេល្ប�នេលឿនជង 19 មា៉យល៍កង� មួយេមា៉ង ខ្យលក់ ្រន�ក់កង� ក្រមតិ េលើស្របែហលជ 30 េ� 40 មា៉យល៍ក�ងមួយេមា៉ង សា� នភាពៃនរបស់របងយឆាបេឆះេ�េលើដី
និងបរ�មាណៃនសារេពើរកុ �ជតិែដលមានសំេណើមទាប ការ្រពមានេដយទង់្រកហម និងការសេង�តេមើលេ�េលើដជី ក់ែស�ង។ ដំេណើរការៃនការសេ្រមចចិត�របស់េយើងក៏ពន្យល់អពំ វី ត�មានេដើមេឈើ
ននែដលខ�សល់ �មក��ងការបំផច�ិ បំផ�ញែខ្សេភ�ើង េ�េពលកំណត់ថេតើចាបាំ ច់្រត�វមានការផ�ច់ចរន�អគ�ិសនីេដើម្បសី ុវត�ិភាពសាធារណៈឬអត់។ ការកំណត់លក�ណៈវ�នចិ �័យេនះ គឺជជំហានដំបងូ ែដលឣចនំឱ្យមាន
ការវ�ភាគបែន�មេដយ្រកម� ឧតុនយិ មវ�ទ្យោរបស់េយើង េដើម្បីកណ
ំ ត់ថេតើចាំបាច់្រត�វមានការផ�ច់ចរន�អគ�សិ នីេដើម្បសី ុវត�ិភាពសាធារណៈឬអត់។
េដើម្បីកាត់បន�យផលប៉ះពាល់ពី្រពតឹ ិកា� រណ៍ៃនផ�ច់ចរន�អគ�សិ នីេដើម្បីសវុ ត�ភាិ ពសាធារណៈ េយើងកំពងុ សា� ប់អតិថជិ នរបស់េយើង និងកំពងុ េឆ�ើយតបវ�ញចំេពាះមតិតប េដយការផ�ល់ព័តមា៌ នបែន�ម និងធនធានែដលកាន់ែត្របេសើរ។

េ�ឆា�ំេនះ េយើងកំពុងែកលម�ការជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់េយើង េដយចាប់ៃដគូជមួយអង�ការននតាមសហគមន៍រួមមានដូចជ ធនគារេស្ប�ងឣហារក�ង� ្រស�ក និង Meals On Wheels េដើម្បផី �ល់ការ
ដក់ជនំ ួសឣហារ េដយការផ�លឣ់ គុយចល័តដល់អតិថិជនែដលមានសិទទ�ិ ទួលបាន ការេបើកមជ្ឈមណ� លធនធានសហគមន៍បែន�ម និងការផ�លព់ ត័ ៌មានកាន់ែត្របេសើរ រួមទាំងការជូនដំណឹងឣសយដ�ន

ស្រមាប់អ�កែដលមិនែមនជមា�ស់គណនី និងការជូនដំណងឹ បែន�ម ្រពមទាំងកណ� ងឹ ទា�រស្រមាប់អតិថិជន medical baseline អំពីេពលែដលថមពលនឹង្រត�វបានបិទ និង្រតឡប់មកវ�ញ។ េយើងដឹងថ
ការបាត់បង់ថមពលរ�ខានដល់ការរស់េ�។ េនះេហើយជមូលេហតុែដលេយើងកំពងុ បន� េដើម្បកី ំណត់អត�ស�� ណវ�ធសា
ី �ស�ក�ងការកាត់បន�យផលប៉ះពាល់េដយ្រពតឹ �ិការណ៍ៃនការផ�ច់ចរន�អគ�ិសនីេដើម្បីសុវត�ភាិ ពសាធារណៈ
េដយមិនប៉ះពាល់ដល់សុវត�ិភាព។ េយើងកំពងុ ផ�ល់ការជូនដំណឹងេឣយបានឆាប់រហ័សអំពី្រពតឹ កា�ិ រណ៍ៃនការផ�ច់ចរន�អគ�សិ នីេដើម្បីសុវត�ិភាពសាធារណៈដល់ៃដគូែដលជអ�កេឆ�យើ តបដំបងូ សំខាន់ៗដូចជ នយកដ�នពន�តអ់ គ�ភិ ័យ
ប៉ូលីស និងការ�យល័យ្របចាំរដ� ្របចាំមូលដ�ន និង្របចាំកលុ សម�ន័ �របស់ែផ�កេសវសេ�ង�ះបន�ន់ េដើម្បីផល� ់េពលេវលា្រគប់្រគាន់កង� ការេ្រត�មលក�ណៈតាមការចាំបាច់។ េគាលេ�របស់េយើងគឺេដើម្បផី �ល់ការជូនដំណឹងដល់

អតិថិជនរបស់េយើងក��ងរយៈេពលពីរៃថ�មនុ មួយៃថ�មុន និងមុនេពលការផ�ច់ថមពលបន�ចិ តាមរយៈទូរសព� សារ និងអុែី មល។ េយើងក៏នងឹ េ្របើ្របាស់ឣសយដ�ន pge.com, ការផ្សពផ� ្សោយពាណិជក� ម�ឌជី ថី ល និង
បណ�ញផ្សព�ផ្សោយសង�មផងែដរ េហើយេយើងនឹងេធ�កាើ រជមួយ្របព័នផ� ្សពផ� ្សោយវ�ទ្យ�នងិ ព័ត៌មានក��ង្រសក� េដើម្បទី ទួលបានការេផ�សា
ើ រេ�អតិថជិ នរបស់េយើងេដើម្បឱី ្យពកួ េគឣចទទួលបានព័តមា៌ នថ�ៗី ។
េ�េពលែដលឣកាសធាតុធ�នធ់ �របានកន�ងផុតេ� េយើងនឹងែចករ�ែលកេពលវលាែដលបានបា៉ន់សា�នទុកស្រមាប់ការសា� រេឡើងវ�ញ និងេផ�ើរការប�� ក់េ�េពលែដលថមពល្រត�វបានសា� រេឡើងវ�ញេ�ផ�ះរបស់អក� ។
េដើម្បីជយួ េ្រត�មខ��នស្រមាប់្រពតឹ �ិការណ៍ៃនការផ�ច់ចរន�អគ�សិ នីេដើម្បីសុវត�ភាិ ពសាធារណៈ េ�ទីេនះជចំណុចមួយចំននួ ែដលអ�ក្របែហលជចង់ពិចារណ។ េធ�បើ ច�ប� ្បនភា� ពព័តមា៌ នទំនក់ទំនងរបស់អក� តាមឣសយដ�ន
pge.com/mywildfirealerts ឬតាមរយៈការេ�ទូរសព�មកកាន់េលខ 1-866-743-6589 ។ គេ្រមាងស្រមាប់ត្រម�វការែផ�កេវជ�សា្រស�

ការបេង�តើ ឬស�ក� ទុកក��ប់ឧបករណ៍សេ្រង�ះបន�ន់របស់អក� េឡើងវ�ញ និង្របសិនេបើអក� ្រត�វការជំនួយបែន�មអំឡង� េពលការបិទថមពល សូមចូលេ�កាន់ឣសយដ�ន pge.com/pspsresources
េដើម្បីែស�ងយល់អំពធី នធានស្រមាប់អតិថិជនែដលពឹងែផ�កេលើថមពលស្រមាប់ត្រម�វការែផ�កេវជ�សា�ស� និងការរស់េ�ឯករជ្យ។ PG&E ក៏កំពងុ េលើកទឹកចិត�អតិថជិ នរបស់េយើងផងែដរក��ងការេ� safety

action center េដើម្បីសិក្សោព័តមា៌ នដ៏មានតៃម�អពំ ហា
ី និភ័យេភ�ើងេឆះៃ្រព និងអ�ីែដលអតិថជិ នឣចេធ�នើ ិងគួរេធ�ើេដើម្បីរក្សោផ�ះសែម្បង ្រគសា
� រ ឬឣជីវកម�របស់ពកួ េគឱ្យមានសុវត�ភាិ ព។ ស្រមាប់ព័តមា៌ នថ�ីៗបំផតុ

ស�ីពីកចិ ខ� ិតខំ្របងឹ ែ្របង និងវ�ធសា
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