
با گرم تر و خشک تر شدن هوای اورگان، ممکن است آتش سوزی 
در جنگل ها ناگهان رخ دهد و به سرعت گسترش پیدا کند و 

احتمال »قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی« را افزایش دهد. 
ما در حال آماده سازی هستیم و از شما نیز می خواهیم که همین 

کار را انجام دهید.

فصل آتش سوزی 
جنگل:

ایمن باشید.
آماده باشید.

برق تا چه مدت قطع خواهد بود؟

این ها مواردی هستند که می توانید 
انتظار داشته باشید

اگر نیاز به   قطعی برق برای حفظ ایمنی عمومی باشد، تالش 
می کنیم تا تعداد افرادی را که تحت تأثیر قرار می گیرند و 

مدت زمان قطعی برق را به حداقل برسانیم. 

اطالع رسانی به شما
قبل و بعد از PSPS و در طول آن، اطالعات و 

به روزرسانی های مربوط به وقایع جاری را به شیوه های 
مختلف در اختیارتان قرار می دهیم. حتماً جدیدترین اطالعات 

تماس خود را در اختیار ما بگذارید تا بتوانیم با شما در ارتباط 
باشیم. 

حمایت از جامعه مان
در طول PSPS، »مراکز عرضه منابع به جامعه« ما 

مواردی نظیر اطالعات، آب، شارژ دستگاه های الکترونیکی و
 دسترسی به Wi-Fi را ارائه می کنند. 

وصل کردن برق به طور ایمن
وقتی شرایط ایمن باشد، کارکنان ما خطوط برق و 

تجهیزات مان را در تمام نقاط از نزدیک بررسی می کنند 
تا آسیب ها را پیدا کنند و تعمیرات الزم را انجام دهند و تا 
جایی که خطری نداشته باشد به سرعت کار می کنند تا برق 

را وصل کنند. برای اینکه ببینید چه اقداماتی را برای وصل 
کردن مجدد برق به طور ایمن انجام می دهیم، به تصویر پشت 

رجوع کنید.

جزئیات بیشتر را می توانید در این نشانی پیدا کنید: 
 .portlandgeneral.com/pspsinfo

محافظت از عموم مردم 
ایمنی و پاک سازی کابل های 
برق قطع شده یا به زمین افتاده

1

ارزیابی تأسیسات تولید برق 
از نظر آسیب دیدگی

2

بازرسی بصری  و تعمیر 
خطوط انتقال برق 

3

تعمیر  پست های 
برق 

4

بازرسی بصری  و تعمیر 
خطوط توزیع برق 

5

 بازرسی بصری 
و تعمیر  انشعابات برق 

6

برقراری اتصال مشتریان 
به صورت تکی 

7

بعد از پایان یافتن خطر آتش سوزی جنگل ها، 7 اقدام زیر را 
برای وصل کردن مجدد برق انجام می دهیم:
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اگر شرایط آب وهوایی غیرعادی و نامساعد توانایی ما برای اداره ایمن شبکه برق را تهدید کند، ممکن است 
برق را در برخی مناطق پرخطر قطع کنیم. این اقدام برای حفظ ایمنی را قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی 

می نامند.

»قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی« 
چیست؟

بادهای شدیدسطح پایین رطوبت

پوشش گیاهی خشکمشاهدات آنی در صحنه

دماهشدار پرچم قرمز

از آنجایی که »قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی« ممکن است چند روز طول بکشد، مهم است که همه ما آماده باشیم و برای شرایط 
اضطراری برنامه ریزی کنیم.

ما عوامل بسیاری را برای تعیین ضرورت PSPS در نظر می گیریم، مثالً:

چگونه در طول سال برای آتش سوزی در جنگل ها آماده می شویم
ما اقدامات احتیاطی بیشتری را برای محافظت از مردم، دارایی ها و محیط های طبیعی انجام می دهیم. هر سال، مناطق تحت پوشش 

خدماتمان را بررسی و ارزیابی می کنیم تا ببینیم آیا الزم است پاکسازی درختان و حذف علف های هرز را افزایش دهیم. برای افزایش 
مقاومت در برابر آتش سوزی و کاهش خطر احتراق، در صورت نیاز، تجهیزات را تعمیر یا تعویض می کنیم.

همکاری با سازمان های محلی، 
ایالتی و منطقه ای

مطلع بمانید
 برای کسب اطالعات بیشتر، 

 portlandgeneral.com/pspsinfo از
بازدید کنید یا برای دریافت اخرین اخبار، ازطریق شماره 
6322-228-503  با ما تماس بگیرید. مشاوران ما در 
 مرکز خدمات مشتری می توانند به بیش از 200 زبان 

به شما کمک کنند.



با گرم تر و خشک تر شدن هوای اورگان، ممکن است آتش سوزی 
در جنگل ها ناگهان رخ دهد و به سرعت گسترش پیدا کند و 

احتمال »قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی« را افزایش دهد. 
ما در حال آماده سازی هستیم و از شما نیز می خواهیم که همین 

کار را انجام دهید.

فصل آتش سوزی 
جنگل:

ایمن باشید.
آماده باشید.

برق تا چه مدت قطع خواهد بود؟

این ها مواردی هستند که می توانید 
انتظار داشته باشید

اگر نیاز به   قطعی برق برای حفظ ایمنی عمومی باشد، تالش 
می کنیم تا تعداد افرادی را که تحت تأثیر قرار می گیرند و 

مدت زمان قطعی برق را به حداقل برسانیم. 

اطالع رسانی به شما
قبل و بعد از PSPS و در طول آن، اطالعات و 

به روزرسانی های مربوط به وقایع جاری را به شیوه های 
مختلف در اختیارتان قرار می دهیم. حتماً جدیدترین اطالعات 

تماس خود را در اختیار ما بگذارید تا بتوانیم با شما در ارتباط 
باشیم. 

حمایت از جامعه مان
در طول PSPS، »مراکز عرضه منابع به جامعه« ما 

مواردی نظیر اطالعات، آب، شارژ دستگاه های الکترونیکی و
 دسترسی به Wi-Fi را ارائه می کنند. 

وصل کردن برق به طور ایمن
وقتی شرایط ایمن باشد، کارکنان ما خطوط برق و 

تجهیزات مان را در تمام نقاط از نزدیک بررسی می کنند 
تا آسیب ها را پیدا کنند و تعمیرات الزم را انجام دهند و تا 
جایی که خطری نداشته باشد به سرعت کار می کنند تا برق 

را وصل کنند. برای اینکه ببینید چه اقداماتی را برای وصل 
کردن مجدد برق به طور ایمن انجام می دهیم، به تصویر پشت 

رجوع کنید.

جزئیات بیشتر را می توانید در این نشانی پیدا کنید: 
 .portlandgeneral.com/pspsinfo

محافظت از عموم مردم 
ایمنی و پاک سازی کابل های 
برق قطع شده یا به زمین افتاده

1

ارزیابی تأسیسات تولید برق 
از نظر آسیب دیدگی

2

بازرسی بصری  و تعمیر 
خطوط انتقال برق 

3

تعمیر  پست های 
برق 

4

بازرسی بصری  و تعمیر 
خطوط توزیع برق 

5

بازرسی بصری   
و تعمیر  انشعابات برق 

6

برقراری اتصال مشتریان 
به صورت تکی 

7

بعد از پایان یافتن خطر آتش سوزی جنگل ها، 7 اقدام زیر را 
برای وصل کردن مجدد برق انجام می دهیم:

ضروری موردنیاز جامعه
ت 

ت های حیاتی و خدما
ت بندی زیرساخ

ارزیابی و اولوی

اگر شرایط آب وهوایی غیرعادی و نامساعد توانایی ما برای اداره ایمن شبکه برق را تهدید کند، ممکن است 
برق را در برخی مناطق پرخطر قطع کنیم. این اقدام برای حفظ ایمنی را قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی 

می نامند.

»قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی« 
چیست؟

سطح پایین رطوبت بادهای شدید

مشاهدات آنی در صحنه پوشش گیاهی خشک

هشدار پرچم قرمز دما

از آنجایی که »قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی« ممکن است چند روز طول بکشد، مهم است که همه ما آماده باشیم و برای شرایط 
اضطراری برنامه ریزی کنیم.

ما عوامل بسیاری را برای تعیین ضرورت PSPS در نظر می گیریم، مثالً:

چگونه در طول سال برای آتش سوزی در جنگل ها آماده می شویم
ما اقدامات احتیاطی بیشتری را برای محافظت از مردم، دارایی ها و محیط های طبیعی انجام می دهیم. هر سال، مناطق تحت پوشش 

خدماتمان را بررسی و ارزیابی می کنیم تا ببینیم آیا الزم است پاکسازی درختان و حذف علف های هرز را افزایش دهیم. برای افزایش 
مقاومت در برابر آتش سوزی و کاهش خطر احتراق، در صورت نیاز، تجهیزات را تعمیر یا تعویض می کنیم.

همکاری با سازمان های محلی، 
ایالتی و منطقه ای

مطلع بمانید
برای کسب اطالعات بیشتر،   

 portlandgeneral.com/pspsinfo از
بازدید کنید یا برای دریافت اخرین اخبار، ازطریق شماره 
6322-228-503  با ما تماس بگیرید. مشاوران ما در 
مرکز خدمات مشتری می توانند به بیش از 200 زبان   

به شما کمک کنند.



 

مراحلی که باید برای آماده سازی انجام دهید
بسته به وضعیت آب وهوا و عوامل دیگر، »قطعی برق برای حفظ ایمنی عمومی« ممکن است چند روز طول 
بکشد. توصیه می کنیم اقالم موردنیاز را در محفظه های مقاوم دربرابر آب و جوندگان قرار دهید و لوازم کیت 

خود را حداقل سالی یک بار تعویض کنید.

1

کیت قطعی برق ایجاد کنید
و مطمئن شوید همه افراد 
حاضر در خانه تان بدانند 

آن را در کجا پیدا کنند.

برنامه ریزی کنید
 تا خانه و خانواده تان را درطول 

قطعی برق ایمن نگه دارید.

2

مطلع بمانید جدیدترین اطالعات تماس 
خود را با ما درمیان بگذارید تا بتوانیم 

ارتباطمان را با شما حفظ کنیم. 

برخی از اقالم اصلی برای افزودن:

شماره تلفن های اضطراری، ازجمله خدمات مشتری    •
PGE:  6322-228-503. مشاوران ما در مرکز خدمات 
مشتری می توانند به بیش از 200 زبان به شما کمک کنند.

چراغ قوه دستی یا چراغ قوه پیشانی   •

رادیو هندلی یا باتری خور   •

باتری اضافه )مخصوصاً برای کپسول های اکسیژن یا سایر    •
تجهیزات پزشکی(

شارژر دستگاه های الکترونیکی، ازجمله شارژر فندکی    •
خودرو

یک گالن آب به ازای هر فرد در یک روز، مخصوصاً اگر    •
برای دریافت آب به پمپ الکتریکی متکی باشید

بسته های کمپرس سرد یا کیسه ها/بطری های آب یخ زده    •
برای سرد نگه داشتن مواد غذایی و داروها تا زمانی که به 

یخ دسترسی پیدا کنید

غذای فاسدنشدنی و کنسرو باز کن، کتری، ماهی تابه و    •
ظروف غذاخوری 

خنک کننده قابل حمل   •

بازی تخته ای، کتاب و کارت بازی   •

منقل، گریل گازی یا اجاق پیک نیک برای استفاده در    •
فضای باز، به اضافه سوخت و فندک یا کبریت

ازقبل برنامه ریزی کنید تا به خانه دوست، عضوی از خانواده    •
یا پناهگاه بروید، به ویژه اگر وضعیت پزشکی ای دارید که 

نیازمند برق است یا اگر می خواهید درطول مدت قطعی برق 
از خانه کار کنید یا درس بخوانید.

برای نیازهای پزشکی برنامه ریزی کنید تا همچنان بتوانید    •
درطول مدت قطعی برق وسایل پزشکی را روشن نگه 

دارید و ثبت نام در برنامه Medical Certificate )گواهی 
پزشکی( ما را درنظر داشته باشید. این کار به ما کمک 

می کند ارتباط فعال و مستمری درباره قطعی های برق با شما 
داشته باشیم. برای کسب اطالعات بیشتر درباره این برنامه، 

از portlandgeneral.com/medical )به زبان 
انگلیسی( بازدید کنید یا با شماره 3838-612-503  تماس 

بگیرید.

بهتر است یک ژنراتور پشتیبان بخرید و برای استفاده ایمن    •
از آن، از دستورالعمل های سازنده پیروی کنید.

اگر برای پمپ کردن آب به برق نیاز دارید، برای آب و غذا    •
دادن به حیوانات خانگی یا احشام برنامه ریزی کنید.

 National ،اطالعات بیشتر را از وب سایت شهرستان خود   •
Fire Protection Association )انجمن ملی حفاظت 
 Ready.gov صلیب سرخ( و( Red Cross ،)دربرابر آتش

)به زبان انگلیسی( دریافت کنید.

3

نکات بیشتر درباره آماده سازی را در portlandgeneral.com/prepare )به زبان انگلیسی( پیدا کنید.

کمک به دوام باتری دستگاه:

دستگاه را خاموش نکنید - تبلت یا تلفن هنگام خاموش    •
و روشن شدن باتری بیشتری مصرف می کند، بنابراین 

درعوض از حالت خواب استفاده کنید.

بلوتوث و اعالن های غیرضروری را به صورت دستی    •
غیرفعال کنید )اعالن های اضطراری را روشن بگذارید(. 

وقتی به Wi-Fi نیاز ندارید آن را خاموش کنید.   •

میزان نور صفحه نمایش را تا حد امکان پایین بیاورید.   •

پس از استفاده از برنامه ها، آن ها را ببندید.   •




