
 )) چیست؟ Public Safety Power Shutoff (PSPSقطع برق برای حفظ ایمنی عمومی (
 

سوزی و  ی در معرض افزایش خطر آتش ھای غرب و سایر ایالت  Washingtonو   Oregonو  Californiaھای شھرستان  گوینده: 
  سوزی ھستند.طوالنی شدن فصل آتش 

 
ھای درختان و ذرات معلق در ھوا بھ کابلھای برق، بروز خسارات مالی و وقوع  وزش باد شدید ممکن است سبب برخورد شاخھ 

  سوزی شود.آتش
 

بھ این اقدام، قطع برق   سوزی گسترده ممکن است ضرورت یابد.رق در شرایط نامساعد جوی برای پیشگیری از آتش در نتیجھ، قطع ب 
  شود.ی حفظ ایمنی عمومی گفتھ میبرا

 
-High Fireاکنون از رسانی بھ مشتریان ھمخطوط برق  1/3، تقریباً California Public Utilities Commissionطبق اعالم 

Threat District  کنند.عبور می  
 

PG&E  ن است.یگانھ کارکرد قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی، حفظ ایمنی مشتریا اندازد.ایمنی مشتریان خود را بھ خطر نمی  
 

PG&E عنوان کند کھ این پایش ارزیابی لزوم قطع برق، بھ برداری پایش میشرایط سیستم ما را برای تضمین ایمنی بھره  ھر روز
  شود.آخرین راھکار، را شامل می 

 
 شود، برخی از عوامل عبارتست از: در حالیکھ ھیچ عامل واحدی باعث یک قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی نمی

 
  % و کمتر،30میزان پایین رطوبت،  •
  40تا  30تندبادھایی کھ سرعت آنھا معموالً بیش از مایل در ساعت و  19بینی شده با سرعت عموماً باالی بادھای پایدار پیش •

 مایل در ساعت ھستند 
  وجود مواد خشک روی زمین، و پایین بودن میزان رطوبت گیاھان، •
  ھشدار پرچم قرمز •
 ای.و مشاھدات میدانی و لحظھ  •

 
درختان بلند و احتمال برخورد این درختان با  گیری ما درباره ضرورت قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی، وجوددر فرآیند تصمیم

  شود.خطوط برق نیز در نظر گرفتھ می 
 

گیری درباره ضرورت قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی  ارھا گام نخست گروه ھواشناسی برای تصمیمبررسی این مجموعھ از معی 
  است کھ ممکن است منجر بھ تحلیل تکمیلی شود.

 
کنیم و از طریق ارائھ  برای کاھش میزان تاثیر رویدادھای قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی، ما از دیدگاه مشتریان استقبال می

  دھیم.اطالعات تکمیلی و منابع سودمند، بھ بازخورد آنھا پاسخ می
 

 دھیم:ھای زیر این کار را انجام میما از روش 
 

  ھای مشتریان،بھبود اعالن •
  ھای غذایی،ھای مبتنی بر جامعھ برای ارائھ جایگزینشراکت با سازمان  •
  ھای سیار بھ مشتریان واجد شرایط، ارائھ باتری •
 ھای مرکز منابع اجتماعیبھسازی مکان •
ھای اضافی و اعالم درب منزل برای  ند و اعالنو ارائھ اطالعات سودمند، اعم از ھشدار آدرس برای افرادی کھ حساب ندار •

  تایید.- و خود medical baselineپذیر مشتریان آسیب
 
 



بھ ھمین دلیل ھمچنان در پی یافتن راھکارھایی برای کاھش تاثیر قطع برق برای حفظ   کند.دانیم کھ قطع برق زندگی را مختل می ما می
  ایمنی عمومی، بدون بھ خطر افتادن ایمنی، ھستیم.

 
نشانی، پلیس و  رسانی زودھنگام درباره رویدادھای قطع برق حفظ ایمنی عمومی  بھ ماموران خدمات اضطراری مانند آتشاطالع 

  مات اضطراری با ھدف فراھم کردن فرصت بسیج امکانات در صورت نیاز جزو اقدامات ما است. ای خدادارات ایالتی، محلی و قبیلھ
 

ھا را از طریق تماس، پیامک و ایمیل در فاصلھ دو روز مانده، یک روز مانده و چند دقیقھ مانده بھ رویداد  عالنھدف ما این است کھ ا
  قطع برق، و ھنگام قطع برق برای مشتریان صادر کنیم.

 
ھای رادیویی  ھا و شبکھو با خبرگزاری  رسانھ اجتماعی استفاده خواھیم کرد.ھای ، تبلیغات دیجیتال، و شبکھ pge.comھمچنین ما از 

  کنیم تا آنھا از آخرین اخبار مطلع شوند.ضروری بھ مشتریان خود، ھمکاری می محلی برای رساندن پیام و اطالعات 
 

کنیم و پس از وصل شدن برق  کنیم، زمان تخمینی وصل برق را اعالم میساعد شما را مطلع می ھنگام برطرف شدن شرایط جوی نام
  کنیم.تان، تاییدیھ الزم را صادر می منزل

 
 جھت کمک بھ افراد برای آمادگی در مقابل رویداد قطع برق حفظ ایمنی عمومی، بھ نکات زیر توجھ کنید: 

 
 روز کنید،بھ  6589-743-866-1یا تماس با  pge.com/mywildfirealertsاطالعات تماس خود را با مراجعھ بھ  •
 ریزی کنید، برای نیازھای پزشکی برنامھ •
 آوری کنیدبستھ اضطراری خود را تھیھ یا دوباره جمع •
مراجعھ کنید تا اطالعاتی را  pge.com/pspssupportھای تکمیلی در دوران خاموشی، بھ و در صورت نیاز بھ کمک  •

  برق وابستھ ھستند، کسب کنید. درباره منابع برای مشتریانی کھ برای تامین نیازھای پزشکی و زندگی مستقل خود بھ
 

PG&E سوزی و اقدامات الزم برای حفظ  خواھد کھ برای کسب اطالعات ارزشمند درباره مخاطرات آتش ھمچنین از مشتریان خود می
  مراجعھ کنند. Safety Action Centerایمنی خانھ، خانواده و محل کار، بھ 

 
ھای بھسازی فرآیند قطع برق برای حفظ  سوزی و روش در زمینھ پیشگیری از آتش  PG&Eدرباره آخرین اقدامات   برای کسب اطالعات

 مراجعھ کنید.  pge.com/wildfiresafetyعمومی، بھ  ایمنی


