
Iwapo hali kali za hali ya hewa zitatishia uwezo wetu wa kuendesha umeme salama, 
huenda tukazima umeme katika maeneo fulani yenye hatari ya juu ili kusaidia kulinda 
usalama wa umma. Mbinu hii ya usalama wa mwisho inaitwa Kuzima Umeme kwa Ajili ya 
Usalama wa Umma, au PSPS.

Kuzima Umeme kwa Ajili ya Usalama wa 
Umma ni nini?

Kushirikiana na 
mashirika ya ndani 
ya ukanda

Viwango vya 
Tahadhari ya Moto/
Onyo la Tahadhari

Uchunguzi wa 
wakati halisi 
kutoka kwa uwanja

Viwango vya chini 
vya maji angani

Upepo mwingi

Majimaji katika 
mimea/mimea 
mikavu

Tisho la moto kwa 
vifaa vya umeme

Halijoto

Kwa sababu Kuzima Umeme kwa Ajili ya Usalama wa Umma kunaweza kukaa kwa saa au siku anuwai, ni muhimu 
kwamba sote tumejiandaa na una mpango wa dharura.

Tunazingatia vipengele vingi tunapoamua kama PSPS ni muhimu, vikiwemo:

Huku hali ya hewa katika Oregon inavyozidi kuwa ya joto na kavu zaidi, moto ya msitu 
unaweza kutokea kwa ghafla na kusambaa kwa haraka, na kuongeza uwezekano wa Kuzimwa 
kwa Umeme kwa sababu ya Usalama wa Umma. Tunajiandaa na tunakuhimiza kufanya hivyo.

Msimu wa moto wa msitu:
Kuwa salama.
Kuwa tayari.



Haya ndio unaweza kutarajia
Iwapo tunahitaji kuwezesha PSPS, tunafanya kazi 
ili kupunguza idadi ya watu walioathiriwa na kipindi 
cha muda watakaokaa bila umeme. 

KUENDELEA KUKUFAHAMISHA
Kabla ya, wakati wa na baada ya PSPS, tutatoa 
taarifa na visasisho kuhusu kinachofanyika kwa 
njia kadhaa. Hakikisha umesasisha taarifa yako ya 
mawasiliano nasi ili tuendelee kuwasiliana. 

KUSAIDIA JUMUIYA YETU
Wakati wa a PSPS, Vituo vyetu vya Rasilimali ya 
Jamii vitatoa taarifa, maji, kuchaji vifaa vya umeme 
na ufikiaji wa Wi-Fi. 

KUREJESHA UMEME WAKO SALAMA
Ikiwa salama kufanya hivyo, timu zetu hutathmini 
laini na vifaa vyetu kila maili ili kuangalia uharibifu 
na kufanya ukarabati unaohitajika, kufanya kazi 
haraka huku usalama huruhusu kurejesha umeme. 

Unaweza kupata taarifa zaidi katika 
portlandgeneral.com/wildfireoutages 
(katika Kiingereza).

Tunavyojiandaa kwa ajili ya 
moto wa msitu mwaka wote
Tunatahadhari zaidi ili kuwalinda watu, mali na 
mazingira asili. Kila mwaka, tunaangalia maeneo 
yetu ya PSPS na kutathmini haja ya kukata miti 
na vichaka. Tunarekebisha au kubadilisha kifaa 
panapohitajika ili kuongeza ustahimilivu wa moto na 
kupunguza hatari ya kuwashwa kwa moto.

Fahamishwa kila mara
Tembelea portlandgeneral.com/wildfireoutages 
(katika Kiingereza) ili kupata visasisho vya 
hivi karibuni zaidi au tupigie simu kupitia 
503-228-6322. Washauri wetu wa huduma 
kwa mteja wanaweza kukusaidia katika zaidi ya 
lugha 200.

Hatua unazofaa kuchukua 
ili kujiandaa
Hii ni mwanzo tu. Tembelea 
portlandgeneral.com/beprepared (katika 
Kiingereza) au tupigie simu kupitia 503-228-6322 
ili kujua njia zaidi za kujiandaa. 

Iwapo wewe au mtu katika kaya yako 
ana hali ya kimatibabu inayohitaji 
umeme, hakikisha una chanzo mbadala 
ya umeme, na mpango wa dharura. 
Zingatia kujisajili katika programu 
yetu ya cheti cha matibabu ambapo 
unaweza kujifunza zaidi kuihusu katika 
portlandgeneral.com/medical (katika 
Kiingereza), au tupigie simu kupitia 
503-228-6322.

ENDELEA KUFAHAMU 
Sasisha anwani yako ya barua 
pepe na nambari yako ya simu na 
sisi mtandaoni, kwenye programu 
ya Portland General Electric 
(PGE, Umeme wa Jumla wa 
Portland) au kwa kutupigia simu ili 
tuendelee kuwasiliana.* 

UNDA KIFAA CHA UKOSEFU WA 
UMEME MAJIRA YA JOTO
Kusanya utakachohitaji ili 
kuweka kila mtu salama iwapo 
umeme utapotea.

* Arifa za matini za kupotea kwa umeme (katika Kiingereza) 
zinapatikana kwa sasa kwa wateja wanaoishi na wateja wa 
biashara ndogondogo walio na akaunti chini ya tano.

KUWA NA MPANGO
Fikiria kuhusu utakavyojali 
mwanafamilia aliye na hali ya 
kimatibabu au kupata maji iwapo 
una pampu ya kisima, na/au 
utakavyo dhibiti ukosefu wa umeme 
katika biashara yako.

Mpango wa uidhinishaji 
wa matibabu



Unda zana ya kupotea kwa umeme 
msimu wa joto na uhakikishe kuwa kila 
mtu kwako anaweza kuifikia kwa urahisi. 

Baadhi ya vifaa vya msingi ni pamoja na:
• Nambari za simu za dharura, pamoja na Huduma 

kwa Wateja wa PGE: 503-228-6322 
Washauri wetu wa huduma kwa wateja 
wanaweza kukusaidia katika zaidi ya lugha 200. 

• Taa au kurunzi

• Redio inayotumia betri au ya kuzungusha mashine 
na saa au saa ya mkononi

• Vipepea vya kutumia betri au kushikiliwa kwa 
mkono

• Betri za ziada

• Chaja za gari za kuchaji simu za mikononi, 
vipakatalishi na/au kompyuta vibao

• Maji ya chupa kwa watu na wanyama  
(ikiwa unategemea umeme kusukuma maji)

• Vifurushi baridi vilivyogandishwa au maji 
yaliyogandhishwa kwenye mifuko au chupa za 
plastiki (tayarisha kwenye jokofu yako)

Pokea taarifa kwa kusasisha barua 
pepe kwenye akaunti yako ya PGE 
ili tuweze kukutumia arifa kukitokea 
kupoteza umeme kwa sababu ya 
usalama. 

Ni msimu wa moto. Kuwa tayari.

Pata vidokezo vya ziada kuhusu jinsi ya kujiandaa kupitia portlandgeneral.com/prepare.* 

Hali ya hewa ya Oregon inazidi kuwa ya joto na kukauka na kumaanisha kuwa moto wa mwituni unaweza 
kuzuka na kusambaa kwa haraka. Ikiwa hali mbaya ya hewa inafanya iwe vigumu kuwasha vifaa vyetu 
kwenye, tunaweza kuhitaji kuzima umeme kama hatua ya mwisho ya usalama. 

Kupotea huku kwa umeme, ambayo pia hujulikana kama Public Safety Power Shutoff (PSPS, Kuzima 
Umeme kwa Sababu ya Usalama wa Umma), unaweza kudumu kwa saa kadhaa au siku nyingi, kwa 
hivyo ni muhimu kuwa tayari. 

Unaweza kupata ramani ya maeneo ambayo yako katika hatari kubwa ya kukosekana kwa safau za 
usalama portlandgeneral.com/wildfireoutages.*

Unaweza kuwa tayari kwa kufuata hatua hii:

Unda mpango wa kudumisha usalama 
wa familia na nyumba yako wakati wa 
kupotea kwa umeme. 

• Panga mapema kuishi kwa rafiki, 
mwanafamilia au makao, haswa 
ikiwa una hali ya afya ambayo inahitaji umeme 
au ikiwa utahitaji kufanya kazi au kusomea 
nyumbani wakati wa kupotea kwa umeme.

• Panga mahitaji ya matibabu ili uweze bado 
kuendesha vifaa vya matibabu wakati wa kupotea 
kwa umeme na uweze kujiandikisha katika 
Medical Certificate program yetu (Mpango 
wa Cheti cha Matibabu). Hatua hii itatusaidia 
kukujulisha mapema kuhusu kupotea kwa 
umeme. 
Tembelea portlandgeneral.com/medical*  
or call 503-612-3838 ili upate maelezo zaidi 
kuhusu mpango. 

• Nunua jenereta na ufuate mwongozo wa 
watengenezaji ili uweze kuitumia kwa usalama.

• Mpango wa kulisha na kuwapa wanyama vipenzi 
na mifugo maji ikiwa unategemea pampu ya 
stima.

• Pata taarifa zaidi kwenye tovuti ya jimbo au 
Shirika la Kitaifa la Ulinzi wa Moto, Shirika la 
Msalaba Mwekundu na Ready.gov.* 
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* Kwa Kiingereza
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