
În cazul în care condițiile meteo extreme constituie un pericol pentru operarea rețelei 
electrice în condiții de siguranță, putem să întrerupem furnizarea energiei electrice în 
anumite zone de mare risc pentru a proteja siguranța publică. Această măsură de siguranță 
de ultimă instanță se numește Oprirea energiei electrice din motive de siguranță publică 
sau PSPS.

Ce este oprirea energiei electrice din 
motive de siguranță publică?

Colaborarea cu 
agențiile 
locale și regionale

Nivel de precauție 
de incendiu/
cod roșu

Constatări în timp 
real de pe teren

Niveluri scăzute de 
umiditate

Vânturi puternice

Umiditatea vegetației/
vegetație uscată

Pericol de incendiu 
pentru echipamentele 
electrice

Temperatura

Deoarece oprirea energiei electrice din motive de siguranță publică poate dura câteva ore sau mai multe zile, este 
important să fim pregătiți cu toții și să avem un plan pentru situații de urgență.

Pentru a decide dacă se impune o măsură PSPS, luăm în calcul mai mulți factori, printre care:

Pe măsură ce clima din Oregon devine tot mai caldă și mai uscată, incendiile naturale pot să apară 
brusc și să ia amploare rapid, crescând probabilitatea opririi energiei electrice din motive de 
siguranță publică. Noi luăm măsurile necesare pentru a ne pregăti și vă îndemnăm să procedați la fel.

Sezonul de incendii naturale:
Fiți în siguranță.
Fiți pregătit.



Iată la ce vă puteți aștepta
Dacă este nevoie să aplicăm o măsură PSPS, 
ne străduim să minimizăm numărul de 
persoane afectate și timpul cât vor rămâne fără 
energie electrică.

VĂ ȚINEM LA CURENT
Înainte, în timpul și după aplicarea unei măsuri 
PSPS, vă vom transmite informații și actualizări 
legate de tot ceea ce se întâmplă prin mai multe 
mijloace. Actualizați-vă datele de contact pe 
care ni le-ați transmis pentru a păstra legătura 
în permanență. 

SUSȚINEREA COMUNITĂȚII
Pe durata unei măsuri PSPS, Centrele noastre de 
Resurse Comunitare vor asigura informații, apă, 
posibilități de încărcare a dispozitivelor electronice 
și acces la Wi-Fi. 

RESTABILIREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN 
CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
Când vor putea lucra în siguranță, echipele noastre 
vor examina vizual fiecare kilometru de linii și 
echipamente și vor efectua reparațiile necesare, 
lucrând cât mai repede pentru a restabili energia 
electrică în condiții de siguranță. 

Găsiți mai multe detalii accesând 
portlandgeneral.com/wildfireoutages 
(în engleză).

Cum ne pregătim pentru 
incendiile naturale pe tot 
parcursul anului
Luăm toate măsurile de precauție pentru a proteja 
oamenii, proprietățile și mediile naturale. În fiecare 
an, analizăm zonele predispuse la intervenții de 
tip PSPS și evaluăm necesitatea de curățare a 
copacilor și a tufișurilor. Modificăm sau înlocuim 
echipamentele acolo unde este necesar pentru 
a crește rezistența la incendiu și a reduce riscul 
de aprindere.

Rămâneți informat
Pentru cele mai recente informații, accesați 
portlandgeneral.com/wildfireoutages (în 
engleză) sau sunați-ne la 503-228-6322. 
Consultanții noștri din cadrul serviciului de asistență 
pentru clienți vă pot oferi ajutor în peste 200 
de limbi.

Măsuri recomandate pentru a 
fi pregătit
Aici găsiți câteva idei de început. Accesați 
portlandgeneral.com/beprepared (în engleză) 
sau sunați la 503-228-6322 pentru a afla mai multe 
metode care vă vor ajuta să fiți pregătit. 

Dacă dvs. sau cineva din locuința dvs. 
suferă de o afecțiune medicală care 
necesită electricitate, trebuie să aveți 
o sursă de energie electrică de rezervă 
și un plan pentru situații de urgență. 
Puteți să vă înscrieți în programul 
nostru privind certificatele medicale; 
mai multe informații aflați accesând 
portlandgeneral.com/medical (în 
engleză) sau sunându-se la 503-228-6322.

RĂMÂNEȚI INFORMAT 
Actualizați-vă adresa de e-mail 
și numărul de telefon online, în 
aplicația Portland General Electric 
(PGE, Electrica Portland) sau 
sunându-ne, astfel încât să putem 
păstra legătura.*

PREGĂTIȚI UN KIT ÎN CAZ DE 
ÎNTRERUPERE A ENERGIEI 
ELECTRICE PE TIMP DE VARĂ
Puneți la un loc tot ceea ce vă 
trebuie pentru ca toată lumea să fie 
în siguranță în caz de întrerupere a 
energiei electrice. 

* În prezent, alertele text în caz de pană de curent (în engleză) 
sunt disponibile pentru clienții rezidențiali și firmele mici, cu 
mai puțin de șase conturi.

STABILIȚI UN PLAN
Gândiți-vă cum veți îngriji un 
membru al familiei cu o afecțiune 
medicală, cum veți face rost de 
apă dacă vă bazați pe o pompă de 
fântână și/sau cum veți gestiona o 
pană de curent la firma dvs.

Programul de 
certificate medicale

http://portlandgeneral.com/wildfireoutages
http://portlandgeneral.com/wildfireoutages
http://portlandgeneral.com/beprepared
http://portlandgeneral.com/medical 


Creați un kit pentru situații de 
întrerupere a energiei electrice pe 
timp de vară și asigurați-vă că toți 
membrii familiei știu unde se află. 

Articolele de bază sunt:
• Numerele de telefon de urgență, inclusiv 

numărul Serviciului PGE de asistență pentru 
clienți: 503-228-6322 
Consultanții noștri din cadrul serviciului de 
asistență pentru clienți vă pot oferi ajutor în 
peste 200 de limbi. 

• Lanterne sau lămpi pentru cască

• Aparat radio cu baterie sau cu manivelă și ceas 
de perete sau de mână

• Ventilatoare cu baterie sau portabile

• Baterii de rezervă

• Încărcătoare de mașină pentru telefoane 
mobile, laptopuri și/sau tablete

• Apă îmbuteliată pentru oameni și animale (dacă 
dețineți pompe de apă care funcționează pe 
bază de curent electric)

• Pachete reci congelate sau apă înghețată 
în pungi sau sticle de plastic (păstrate la 
congelator)

Rămâneți informat, actualizându-
vă adresa de e-mail în contul PGE, 
iar noi vă vom trimite notificări în 
cazul unei întreruperi din motive de 
siguranță. 

Este sezonul incendiilor. Fiți 
pregătit.

Pentru mai multe recomandări privind pregătirile necesare, accesați 
portlandgeneral.com/prepare.* 

Clima din Oregon este tot mai caldă și mai uscată, ceea ce înseamnă că un incendiu se poate 
declanșa în orice moment și poate lua amploare rapid. Dacă, din cauza condițiilor meteo 
extreme, nu putem păstra aparatele pornite în condiții de siguranță, s-ar putea să fim nevoiți să 
oprim curentul electric ca măsură de siguranță de ultimă instanță. 

Aceste întreruperi, denumite Public Safety Power Shutoff (PSPS, Oprirea energiei electrice 
din motive de siguranță publică), pot să dureze câteva ore sau mai multe zile, de aceea, este 
important să fiți pregătit. 

Găsiți harta zonelor predispuse la risc mare de întreruperi ale energiei electrice din motive de siguranță 
accesând portlandgeneral.com/wildfireoutages.* 

Iată cum vă puteți pregăti:
Faceți un plan pentru a menține 
siguranța familiei și a locuinței dvs. în 
timpul unei pene de curent. 

• Faceți aranjamente din timp 
pentru a vă muta la un prieten, la un membru 
al familiei sau într-un adăpost, mai ales dacă 
suferiți de o afecțiune medicală ce necesită 
eletricitate sau dacă va trebui să lucrați sau 
să învățați de acasă pe durata unei pene de 
curent.

• Luați măsurile necesare pentru nevoile 
dvs. medicale, astfel încât să puteți porni 
aparatele medicale în timpul unei pene de 
curent și înscrieți-vă în Medical Certificate 
program (programul nostru pentru certificate 
medicale). În acest fel vom putea să vă 
informăm despre posibilele întreruperi ale 
curentului electric.  
Accesați portlandgeneral.com/medical*  
sau sunați la 503-612-3838 pentru a afla mai 
multe despre program. 

• Cumpărați un generator de rezervă și urmați 
instrucțiunile producătorului pentru a-l folosi 
în siguranță.

• Faceți rezerve de alimente și apă pentru 
animalele de companie și din gospodărie dacă 
vă bazați pe o pompă electrică pentru apă.

• Obțineți mai multe informații de pe site-ul 
web al districtului dvs. sau de la National Fire 
Protection Association, Red Cross și Ready.
gov.* 
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*În engleză
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