CHUẨN BỊ CHO
VIỆC NGẮT ĐIỆN
Tôi Nên Làm Gì Trước
Khi Ngắt Điện?

Năng
lượng và
nước cho
cuộc sống.

Xác nhận thông tin liên lạc của
quý vị với Liberty

Lập kế hoạch cho các nhu cầu y tế có
thể bị ảnh hưởng do mất điện

Đảm bảo quý vị nhận được thông báo
kịp thời về các đợt ngắt điện có thể
ảnh hưởng đến dịch
vụ của quý vị.

Nếu quý vị phụ thuộc vào các loại
thuốc cần làm lạnh hoặc các thiết bị y
tế cần nguồn điện, thì đừng quên đăng
ký các nhu cầu sử dụng năng lượng
liên quan đến y tế qua số

Gọi 1-800-782-2506 để cập nhật.

Tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp
Bao gồm đèn pin, pin và đồ sơ cứu.
Tham khảo ý kiến tại Ready.gov về
các dụng cụ khẩn cấp cần bổ sung.

1-800-782-2506.

Xem xét nhu cầu thực phẩm và
đồ uống
Liberty khuyên quý vị nên trữ thực
phẩm và nước giữ được lâu để
cung cấp trong 48 giờ cho gia
đình và vật nuôi.

Đảm bảo sạc đầy điện thoại di động
và các thiết bị điện tử khác

Trữ xăng đầy bình và có sẵn tiền mặt
trong tay để sử dụng khi khẩn cấp

Cân nhắc việc mua một thiết bị pin
dự phòng hoặc
bộ sạc điện thoại trên ô tô.

Trạm xăng, ATM và dịch vụ ngân hàng
có thể bị ảnh hưởng trong thời gian
ngừng hoạt động.

CHUẨN BỊ CHO
VIỆC NGẮT ĐIỆN
Tôi Nên Làm Gì
Trưåớc
Khi Ngắt Điện?

Đóng cửa tủ lạnh và tủ đông càng lâu càng tốt

Điều này sẽ ngăn thực phẩm dễ hỏng bị
hư quá sớm.

Rút phích cắm tất cả các thiết bị
Điều này giúp ngăn ngừa các mối
nguy hiểm hoặc thiệt hại khi dịch
vụ được khôi phục.

Duy trì điện ổn định trong những giờ
đầu tiên sau khi khôi phục điện
Điều này sẽ giúp giảm thiểu
nguy cơ mất điện thêm trên các
đường dây tải điện.

LibertyUtilities.com

Tắt tất cả đèn, ngoại trừ một
chiếc đèn trong nhà/doanh nghiệp
của quý vị và một chiếc đèn bên ngoài
Điều này sẽ báo cho quý vị và đội
công tác của Liberty biết rằng điện
đã được khôi phục.

Tiếp tục đóng chặt tất cả các cửa
ra vào và cửa sổ
Điều này sẽ giúp giữ nhiệt bên trong
nhà vào mùa đông và ngăn cho
nhà quý vị không quá nóng vào
mùa hè.

@LibertyUtil_CA

@LibertyUtilitiesLT

