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MAGHANDA SA MGA PAGPAPATAY NG KURYENTE 
PARA SA KALIGTASAN NG PUBLIKO (PUBLIC 
SAFETY POWER SHUTOFFS - PSPS)

ANO ANG AASAHAN SA PANAHON NG KAGANAPANG PSPS

MANATILING MAY KAALAMAN

MAGPLANO NANG MAAGA. MAGING HANDA. MANATILING LIGTAS.

• Mga Nagtutuloy-tuloy na Pinakahuling Balita | Ang nagpapaupa sa inyo o ang may-ari ng ari-arian 
ay tatanggap ng pana-panahong mga alerto kaugnay ng pagpapatay ng kuryente bago, habang, at 
pagkatapos ng isang kaganapang PSPS. Magbibigay din kami ng mga regular na pinakahuling balita 
sa pamamagitan ng social media, lokal na balita, radyo, at sa aming website. Para sa karagdagang 
impormasyon, o upang makita ang isang aktuwal na mapa ng mga apektadong lugar, bisitahin ang  
sce.com/psps.

• Pagbabalik ng Kuryente | Kapag nawala na ang mapapanganib na hangin, ang aming mga tauhan sa buong 
lugar ay mag-iinspeksyon ng mga naapektuhang lugar upang matiyak na ang mga linya ay ligtas na upang 
paganahing muli. Kung ang mga linya ay napinsala at kakailanganin ang mga pagkukumpuni, maaaring 
mangailangan ng ilang araw upang muling maibalik nang ligtas ang kuryente. Layunin namin na maibalik ang 
kuryente ng mga residente sa lalong madali at ligtas na panahon pagkalipas ng matinding panahon.  

• Mga Kaganapang PSPS at Kaligtasan kung may Napakalaking Sunog | Nagsisikap kami upang 
mabawasan ang panganib na dulot ng napakalaking sunog at nagpapatuloy na gawing moderno ang grid 
upang magkaroon ng mas kaunti, mas maiksi at mas nakatuong mga pagkawala ng kuryente. Para sa 
karagdagang impormasyon, bisitahin ang sce.com/wildfire.  Upang makita ang mga pinakahuling ulat 
kaugnay ng progreso, bisitahin ang sce.com/mitigation.

• Magpatala para sa Alertong PSPS Address | Kung gusto ninyong makatanggap 
nang direkta mula sa amin ng mga alerto ukol sa pagkawala ng kuryente, mangyaring 
bisitahin ang sce.com/wildfire/psps-alerts o mag-scan ng code na ito.

• Isapanahon ang impormasyon kung paano kayo makokontak | Tiyakin na nasa nagpapaupa sa inyo o sa 
may-ari ng ari-arian ang kasalukuyang impormasyon kung paano kayo makokontak, upang maibahagi nila sa 
inyo ang mga alertong PSPS ukol sa pagkawala ng kuryente nang mas maaga bago sa naturang kaganapan.

• Gumawa ng Isang Planong Pang-emerhensiya | Tutulungan kayo at ang inyong pamilya na maging 
handa sa pamamagitan ng paglikha ng isang plano para sa bawat miyembro ng inyong sambahayan, 
kasama ang mga alagang hayop, at paggawa ng isang kit ng mga pantustos para sa mas patatagalin pang 
pagkawala ng kuryente. Bisitahin ang sce.com/beprepared para sa mga tip kaugnay ng kahandaan kung 
may emerhensiya.

• Magplano para sa mga Pangangailangang Medikal | Kung kayo o ang sinuman sa inyong tahanan ay 
umaasa sa mga kagamitang medikal na nangangailangan ng kuryente, maaaring maging karapat-dapat 
kayo para sa programang Medical Baseline ng SCE. Dagdagan ang kaalaman sa sce.com/medicalbaseline.

• Maghanap ng mga Makakatulong na Mapagkukunan | Dagdagan ang kaalaman tungkol sa aming mga 
programa para sa pangangalaga ng kustomer, kabilang ang inaalok naming mga rebate o diskwento para 
sa mga karapat-dapat na istasyon ng kuryente, mga portabol na generator at mga sistema ng pag-iimbak 
ng baterya sa sce.com/customerresources.

Ang paglala ng matitinding kondisyon ng panahon, tulad ng napakalalakas na hangin, tuyong malaman, at mababang 
kahalumigmigan, ay nakakadagdag sa panganib at dalas ng mga pangunahing napakalalaking sunog sa buong 
California. Kapag ang mga kondisyong ito ng panahon ay mangyayari nang magkakasabay, maaaring pansamantala 
naming patayin ang kuryente ng ilang kustomer upang mapigilan na ang ating sistemang elektrikal ay maging sanhi 
ng pagsiklab ng sunog. Ang mga naturang kaganapang ito ay kilala bilang mga Pagpapatay ng Kuryente para sa 
Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs - PSPS). Bagaman maaaring wala pa kayong account sa SCE, 
maaari pa rin kayong maapektuhan ng PSPS.

Kumuha ng mga pinakahuling balita sa mismong oras ng 
pangyayari sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa: 
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http://sce.com/wildfire
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http://sce.com/beprepared
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