
KALIGTASAN NG KOMUNIDAD MULA SA
NAPAKALAKING SUNOG

Isang mensahe mula sa Liberty Utilities

Pagpatay Ng Kuryente Para Sa Kaligtasan Ng Publiko

U  M  A  A  M  B  A  G    N  A    M  G  A    D  A  H  I  L  A  N

Mga Pulang Bandila Ng Babala 
Iniisyu ng National Weather Service upang i-alerto ang

pagsisimula, o posibleng pagsisimula, ng kritikal na panahon

o tuyong kondisyon na hahantong sa mabilis na pagtaas ng

aktibidad ng napakalaking sunog.

Mga Mababang Antas ng Kahalumigmigan
Ang mga potensyal na panggatong ay mas malamang na mag-apoy kapag may mas mababang antas ng singaw ng tubig sa

hangin.

Forecast ng Pagbugso ng Hangin
Ang mabilis na hangin ay maaaring magresulta sa maraming

mga kadahilanan na maaaring magdulot ng sunog. Ang

nananatiling hangin ay maaari ring maging sanhi ng

pagkalat ng sunog at pati na ang pagtapon ng mga baga sa

hangin at lumikha ng mga karagdagang sunog.

Ang mga mapaminsalang napakalaking sunog ay naging normal na sa California.

Gaya ng nakita na natin sa mga nakaraang taon, ang isang tilamsik ay maaaring

mabilis na maging isang sunog na kayang sirain ang mga buong komunidad. Upang

mabawasan ang panganib ng mga napakalaking sunug sa mga komunidad na

pinagsisilbihan namin, ang Liberty Utilities ay gumagawa ng mga aksyon upang

mapanatiling ligtas ang iyong pamilya. Kasama dito ang pagpapatupad ng Pagpatay

Sa Kuryente Para Sa Kaligtasan Ng Publiko ( Public Safety Power Shutoff, PSPS) upang

pansamantalang patayin ang kuryente kapag ang mga kundisyon ng panahon ay

nagtataas ng panganib ng sunog.

Ginagamit ng Liberty Utility ang mga istasyon ng panahon sa buong lugar ng lokal na serbisyo at nakikipagtulungan sa National

Weather Service sa Reno, Nevada, at mga lokal na opisyal ng sunog upang masubaybayan ang mga lokal na kondisyon ng panahon at

suriin kung kinakailangan ang isang PSPS upang limitahan ang panganib ng napakalaking sunog.

Paano Nagpapasya Ang Liberty Utilities Kung Kinakailangan Ang PSPS

Naiintindihan namin ang mga pagkawala ng kuryente ay hindi kailanman

maginhawa, at ang aming mga kostumer ay mapapanatag na malaman na ang

Liberty Utility ay proaktibo lamang na papatayin ang kuryente sa interes ng

kaligtasan upang maprotektahan ang aming mga walang laban, nasa peligro na mga

komunidad.

 
Mga Kundisyon Ng Tuyong Panggatong
Ang mga puno at iba pang mga halamanan ay nagsisilbing

panggatong para sa mga napakalaking sunog. Ang mga

tuyong panggatong ay madaling magliyab at mabilis kumalat

dahil walang enerhiya ang nasasayang sa pag-alis ng tubig

mula sa panggatong.

24/7/365 Pagsubaybay
Ang Liberty Utilities  ay nagkabit ng  10 na istasyon ng

panahon  stations sa buong lugar ng aming serbisyo upang

subaybayan ang mga potensyal na kadahilanan ng panganib

ng napakalaking sunog. Bilang karagdagan, sinusuportahan

kami ng around-the-clock na serbisyo ng pagsubaybay mula

sa Reax Engineering at sa National Weather Service.



Ang lahat ng mga lugar ng serbisyo ng Liberty Utilities ay itinalaga alinman sa "Mataas" o

"Napakataas" ng Fire Hazard Severity Zones ng CAL FIRE, nangangahulugang ang posibilidad ng

isang wildfire ay nasa mataas na peligro dahil sa kapaligiran ng ating rehiyon at may posibilidad na

masunog.

Ang tiyak na lugar at bilang ng mga apektadong kostumer ay matutukoy sa isang case-by-case na

batayan at depende sa mga sirkito na nasa peligro.

Bagaman ang isang kostumer ay hindi nakatira o nagtatrabaho sa lugar ng agarang panganib,

maaaring patayin ang kanilang kuryente kung ang kanilang komunidad ay umaasa sa isang linya na

dumadaan sa isang lugar na nakakaranas ng mapanganib na mga kondisyon.

 

 

Tawagan kami sa 1-800-782-2506 | Bumisita sa LibertyUtilities.com/wildfiresafety/

I-follow kami sa Facebook (@LibertyUtilitiesLT) sa Twitter (@LibertyUtil_CA)

 

Kapag may posibilidad ng PSPS, ang Liberty Utilities ay mag-aabiso sa mga

kostumer, lokal na pamahalaan at mga ahensya ng kaligtasan ng potensyal

na pangangailangang patayin ang kuryente at bigyan ng abiso ang

komunidad sa pagbabago ng panahon.

Pagsasaoras ng Pag-abiso (kung posible)
Humigit-kumulang na 48 oras bago patayin ang kuryente 

Humigit-kumulang 24 oras bago patayin ang kuryente 

Ilang sandali bago patayin ang kuryente 

Sa Panahon ng PSPS

Kapag ligtas nang naibalik ang kuryente

 

 

 

 

 
Ang maraming mga kadahilanan na tinatasa ng Liberty Utilities bago

magpasya na patayin ang kuryente ay hindi mahuhulaan. Kung kaya, ang

mga kostumer ay dapat maghanda para sa isang sitwasyon kung saan

maaaring kailanganin ng isang PSPS nang walang 48 na oras na pag-abiso.

Susubukan ng Liberty Utilities na makipag-

ugnayan sa mga kostumer sa pamamagitan

ng mga tawag, text, at email gamit ang

impormasyon ng pakikipag-ugnayan na

naka-file. Magpapaskil din kami ng mga

abiso sa LibertyUtilities.com at sa

pamamagitan ng aming mga profile sa

Facebook (@LibertyUtilitiesLT) at Twitter

(@LibertyUtil_CA).

Tumawag sa 1-800-782-2506 upang kumpirmahin na ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayay ay napapanahon at 

matiyak na makatanggap ka ng mga alerto sa hinaharap. Itago ang iyong mahahalagang dokumento sa isang lugar na hindi

nasusunog at lumikha ng mga digital na kopya na protektado ng password upang matiyak na hindi ito mawawala sa isang

sakuna.

Magplano para sa mga pangangailangang medikal na maaaring maapektuhan ng pagpatay ng kuryente, kabilang ang mga gamot

na nangangailangan ng pagpapalamig o mga aparato na nangangailangan ng kuryente. Siguruhing magparehistro sa anumang

pangangailangang medikal na nauugnay sa kuryente sa 1-800- 782-2506.

Gumawa ng kit pang-emerhensiya kabilang, ngunit hindi limitado sa, mga flashlight, mga suplay sa paunang tulong (first aid) at

lokal na mga mapa. Kumunsulta sa Ready.gov para sa karagdagang mga kit pang-emerhensiya na kinakailangang.

Ang Liberty Utility ay walang tigil na nagtatrabaho upang turuan at ihanda ang aming mga kostumer at komunidad mula sa peligro

ng mga napakalaking sunog at potensyal na pagpapatupad ng isang PSPS, ngunit hindi namin ito magagawa nang nag-iisa. Dapat

isaalang-alang ng mga kostumer ang sumusunod upang matiyak na handa ang kanilang mga tahanan, negosyo at pamilya:

 

 

 

ALAMIN ANG HIGIT PA TUNGKOL SA MGA PLANO NG
PAGPAPAGAAN SA NAPAKALAKING SUNOG NG LIBERTY UTILITIES

Potensyal na Maaapektuhang Mga Lugar sa Tahoe

Proseso ng Pag-abiso ng PSPS

Paano Namin Aabisuhan
Ang Mga Kostumer

!

Paano Makakapaghanda Ang Mga Kostumer

Mga linyang LU
Teritoryo ng Serbisyo

California 
Nevada

Tier 2 Banta ng Sunog 
Tier 3 Banta ng Sunog


