TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG
PUBLIC SAFETY

Hãy truy cập vào PREPAREFORPOWERDOWN.COM hôm nay để
tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng.

SHUTOFF

MỐI ĐE DỌA CHÁY RỪNG VÀ THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT Ở

POWER

CALIFORNIA LÀ CÓ THẬT. Do đó, ba công ty năng lượng lớn nhất
của California, theo hướng dẫn của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng

California (CPUC), đang phối hợp với nhau để giúp người dân California chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ cháy
rừng và mất điện trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt diễn biến xấu. Để giúp bảo vệ khách hàng và những
người xung quanh trước nguy cơ trên, chúng tôi có thể cắt điện vì an toàn của cộng đồng và ngăn ngừa cháy
rừng. Đây được gọi là Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Cắt Điện vì sự An Toàn
Là biện pháp phòng ngừa an toàn, San Diego Gas & Electric (SDG&E), Southern California Edison (SCE) và
Pacific Gas and Electric (PG&E) giám sát nguy cơ hỏa hoạn và tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở địa phương
trên toàn California và đánh giá xem có nên cắt điện hay không. Mỗi công ty năng lượng sẽ căn cứ vào nhiều
yếu tố kết hợp để quyết định và thực hiện cắt điện. Các yếu tố bao gồm, nhưng không giới hạn trong:
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Những Điều Có Thể Xảy Ra
Nếu cần Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng do điều kiện
thời tiết khắc nghiệt, quý vị có thể nhận được:
dT
 hông Báo Cảnh Báo Sớm – Công ty năng lượng
của quý vị sẽ cố gắng gửi cảnh báo cho khách
hàng trước khi cắt điện.
dC
 ập Nhật Liên Tục – Công ty năng lượng của quý vị
sẽ cập nhật diễn biến liên tục thông qua mạng xã
hội, bản tin địa phương và trên trang mạng của họ.

dK
 iểm Tra An Toàn – Sau khi tình trạng thời tiết trở
nên khả quan hơn, công ty năng lượng của quý vị
sẽ kiểm tra đường dây ở các khu vực bị ảnh hưởng
trước khi cấp điện trở lại một cách an toàn.
dC
 ấp Điện Trở Lại – Mất điện có thể kéo dài nhiều
ngày tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của thời
tiết và các yếu tố khác. Điều quan trọng là quý vị
và gia đình cần có sẵn kế hoạch chuẩn bị cho tình
huống khẩn cấp.
XEM MẶT SAU CHO LỜI KHUYÊN AN TOÀN

PREPAREFORPOWERDOWN.COM cung cấp nhiều nguồn thông tin đa dạng, bao gồm những lời khuyên để chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt, cháy rừng và Cắt Điện vì
An Toàn Công Cộng. Một danh sách những việc cần làm để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp và các nguồn tài nguyên có sẵn trên mặt sau của trang thông tin này.

LÀM VIỆC CÙNG NGƯỜI DÂN CALIFORNIA ĐỂ CHUẨN BỊ
Mặc dù những lần Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng thường xảy ra hơn ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao,
nhưng tất cả cư dân California đều có thể bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp và nên có kế hoạch chuẩn
bị sẵn sàng. Khách hàng cũng cần cho công ty năng lượng của mình biết thông tin liên lạc mới nhất của mình để
có thể nhận được thông báo. Dưới đây là các bước cụ thể mà quý vị và người thân có thể thực hiện để chuẩn bị
sẵn sàng, phòng trường hợp bị mất điện kéo dài nhiều ngày.

GIỮ AN TOÀN. HÃY HÀNH ĐỘNG

Lập kế hoạch khẩn cấp ngay hôm nay bằng cách làm theo các gợi ý dưới đây
d Cho công ty năng lượng biết thông tin liên lạc mới nhất của quý vị.
d Xác định những cách sạc điện dự phòng cho điện thoại và giữ lại các số điện thoại khẩn cấp trên giấy.
d Lập kế hoạch cho bất kỳ nhu cầu y tế nào như thuốc cần phải giữ lạnh hoặc thiết bị cần điện.
d Lập kế hoạch cho nhu cầu của vật nuôi và gia súc.
d Soạn hoặc lấy thêm những thứ cần thiết cho bộ dụng cụ khẩn cấp của quý vị như đèn pin, pin mới, đồ sơ cứu và tiền mặt.
d Chỉ định một nơi để gia đình có thể gặp nhau trong trường hợp khẩn cấp.
d Biết cách mở cửa nhà xe bằng tay khi mất điện.
d Kiểm tra để biết chắc máy phát điện dự phòng đã sẵn sàng để vận hành an toàn.
dX
 ác định nhu cầu riêng của gia đình và người thân trong khu vực cho kế hoạch khẩn cấp của quý vị.

Có sẵn thêm thông tin về việc lập kế hoạch khẩn cấp tại prepareforpowerdown.com.

TÌM HIỂU THÊM TỪ CÔNG TY NĂNG LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ

sdge.com/wildfire-safety

sce.com/PSPS

pge.com/wildfiresafety

Các Nguồn Thông tin Khác để Giúp Chuẩn Bị
d ready.gov – Thông tin chuẩn bị sẵn sàng cho thiên tai từ Bộ Nội An Hoa Kỳ.
d readyforwildfire.org – Trang mạng chuẩn bị cho tình huống cháy rừng của CAL FIRE.
dc
 puc.ca.gov/wildfiresinfo – Thông tin về các nỗ lực an toàn cháy rừng của CPUC.
dc
 aloes.ca.gov – Trang mạng của Văn Phòng Thống Đốc California về các Dịch Vụ Khẩn Cấp.
d firesafecouncil.org – Trang web Hội đồng An toàn Hỏa hoạn California.
dn
 oaa.gov – Trang mạng của Cơ Quan Quản Lý Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia.

