Dự Án Division Street

Chúng tôi đang thực hiện nâng cấp hệ thống dọc SE Division trong cả năm 2020

Vì chúng tôi đang làm việc để hướng tới tương lai năng lượng sạch ở Oregon, chúng tôi cũng sẽ củng cố
mạng lưới năng lượng để giúp mạng lưới thông minh hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn cho quý vị.
Trong số nhiều dự án của chúng tôi, chúng tôi sẽ nâng cấp các cột điện và các thiết bị khác dọc Đông
Nam Division Street. Công việc này cũng sẽ hỗ trợ Division Transit Project (Dự Án Giao Thông Công
Cộng Division) của TriMet và Outer Division Multimodal Safety Project (Dự Án An Toàn Đa Phương Thức
Vùng Ven Division) của Portland Bureau of Transportation (PBOT, Cục Giao Thông Vận Tải Portland).

Lịch trình làm việc của PGE
●
●
●

Đầu năm 2020 đến đầu năm 2021
Chúng tôi dự tính đa số hoặc tất cả các công việc thi công sẽ diễn ra vào ban ngày và hầu hết
các đợt cắt điện theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ban đêm.
Tất cả các tổ chức tham gia sẽ làm việc cùng nhau để hạn chế những tác động trên quy mô lớn
bất cứ khi nào có thể. Đôi khi, có thể cần sử dụng thời gian vào cuối tuần và ban đêm để điều
chỉnh tùy theo nhu cầu giao thông và hạn chế tác động của những đợt cắt điện ngắn theo kế
hoạch.

Khi đội ngũ thi công thực hiện nâng cấp dọc Division Street, một lượng nhỏ khách hàng trong
khu vực sẽ bị cắt điện ngắn theo kế hoạch.

Nếu nơi ở của quý vị bị cắt điện theo kế hoạch, thì đây là những gì có thể xảy ra
●
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PGE sẽ gửi thông báo cho quý vị ít nhất 48 giờ trước khi cắt điện. Nếu các khách hàng cư
dân không nhận được thông báo treo ở cửa về đợt cắt điện theo kế hoạch từ chúng tôi thì quý vị
sẽ không bị cắt điện.
Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng để thảo luận về kế
hoạch cắt điện
Khả năng cao là việc cắt điện sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn trong một ngày. Tuy
nhiên, do có nhiều yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng, đợt cắt điện có thể kéo dài vài giờ.
Điều quan trọng là tất cả các gia đình và doanh nghiệp cần luôn sẵn sàng cho các đợt cắt điện.
Vui lòng xem portlandgeneral.com/outage để biết các bước cần thực hiện ngay bây giờ để chuẩn
bị cho đợt cắt điện.

Quý vị có sử dụng điện để đáp ứng các nhu cầu y tế hoặc tình trạng khuyết tật của mình
không?
Sức khỏe của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và điều quan trọng là quý vị cần luôn chuẩn bị sẵn
sàng cho các đợt cắt điện, vì chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu đợt cắt điện này hoặc bất kỳ đợt
cắt điện theo kế hoạch nào khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của quý vị, vui lòng
gọi cho chúng tôi theo số 503-612-3730 để thảo luận về cách chúng tôi có thể giúp đỡ hoặc truy cập
portlandgeneral.com/outages/power-out/powering-medical-equipment.

Vai trò của PGE trong các dự án cải thiện sự an toàn và hệ thống giao thông công cộng
của Street Division
Đội ngũ thi công của chúng tôi sẽ làm việc tại các khu vực của Division Street có tên trên bản đồ phía
trên bắt đầu từ đầu năm 2020. Công việc này sẽ hỗ trợ các dự án của PBOT và TriMet nhằm cải thiện sự
an toàn cho người đi bộ, người đi xe đạp và hành khách. Các nâng cấp sẽ bao gồm hệ thống đèn dừng
đỗ mới tại đường dành cho người đi bộ, làn đường dành cho xe đạp có phần đệm phân cách và điểm
dừng xe buýt được cải tạo.

Chúng tôi đang thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho quý vị. Dưới đây là cách mà
quý vị có thể giúp đỡ:
●
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●

Để ý đến làn đường tạm thời hoặc các phố bị chặn để thi công và đường tránh. Dành thêm
thời gian để đi lại qua các khu vực này.
Tuân theo các chỉ dẫn từ bất kỳ cờ hiệu, đường tránh và biển báo nào được sử dụng để
đảm bảo an toàn cho người lái xe, người đi xe đạp, người đi bộ và công nhân.
Để ý đến các biển báo “cấm đậu xe”. Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và các phương
tiện giao thông, chúng tôi sẽ sử dụng các chỗ đậu xe trên đường để đặt thiết bị và tạo vùng
đệm an toàn xung quanh khu vực làm việc của chúng tôi.
Vui lòng tránh xa tất cả các khu vực thi công và thiết bị, đồng thời đảm bảo trẻ em biết để
không bao giờ chạm vào những thiết bị đó.

Xây dựng tương lai năng lượng tươi sáng hơn cho quý vị
Ngoài việc hỗ trợ cải thiện giao thông và an toàn trên Division, việc nâng cấp cột điện của chúng tôi sẽ
tăng cường độ tin cậy để giảm nguy cơ mất điện, theo kịp sự tăng trưởng trong khu vực của chúng ta và
giúp cải thiện hoạt động của toàn bộ hệ thống cho tất cả khách hàng. Đây chỉ là một trong nhiều dự án
mà chúng tôi đang thực hiện để tăng cường và hiện đại hóa mạng lưới năng lượng, giúp cho mạng lưới
trở nên thông minh và bền bỉ hơn, đồng thời tạo lập nền tảng cho một tương lai năng lượng sạch.

Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong khi chúng tôi củng cố mạng lưới năng lượng.
Nếu quý vị có thắc mắc về dự án hoặc về ảnh hưởng của các đợt cắt điện theo kế hoạch của chúng tôi
đến quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 503-612-3730 hoặc truy cập
portlandgeneral.com/divisionproject.
Để biết thêm thông tin về Division Transit Project của TriMet, hãy truy cập trimet.org/division.
Để biết thêm thông tin về Outer Division Multimodal Safety Project của PBOT, hãy truy cập
portlandoregon.gov/transportation/74204.
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Hình minh họa chỉ là một ví dụ về thiết kế, có thể thay đổi.

5

WESTBOUND 3 MIN

Là một phần của Dự Án Division Street, PGE đang hợp tác với TriMet để lắp
đặt các đường dây điện và thông tin liên lạc mới để kết nối với những điểm
dừng xe buýt đã được nâng cấp của họ. Để nhường chỗ cho các nâng cấp
của TriMet, chúng tôi sẽ di chuyển các thiết bị tiện ích, bao gồm các cột
điện và dây điện. Để hoàn thành công việc này một cách an toàn, chúng tôi
cần cắt điện tạm thời đối với một số khách hàng dọc theo tuyến đường.
Nếu quý vị bị cắt điện, chúng tôi sẽ gửi thông báo sau với ngày và giờ dự
kiến.
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6 Vị trí và kích thước trước đây của cột tiện ích

9 Tủ tiện ích mới

cấp mới

8 Nhà chờ xe buýt được nâng

7 Thiết bị đầu cuối Hop Fastpass
ngầm dưới lòng đất mới

4 Đường dây điện và thông tin liên lạc đi

lòng đất mới

3 Hộp tiện ích đi ngầm dưới

CÁC NÂNG CẤP CỦA TRIMET
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5 Bảng đọc của TriMet

Bổ sung thêm không gian để nâng cấp
trong tương lai
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2 Vị trí và kích thước mới của cột tiện ích
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CÁC NÂNG CẤP CỦA PGE
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HÌNH ẢNH CÔNG VIỆC DỰ ÁN DIVISION ST.

