Tiêu Chuẩn về Dọn Bỏ Cây của SCE

Chương trình “Giữ An Toàn” của Edison

SCE dọn bỏ cây chết và sắp chết có thể đổ xuống
các trạm điện – ngay cả những cây mọc trên đất
tư nhân.

Chỉ những người tỉa cây được huấn luyện đặc
biệt mới được làm việc gần đường dây điện. Chủ
nhà khi mướn người tỉa cây riêng để tỉa cây hoặc
dọn bỏ cây gần đường dây điện phải thông báo
cho SCE. Ở đây bao gồm các công việc trên bất
kỳ cây nào cách đường dây điện dưới 10-feet
hoặc cây chạm vào đường dây điện hoặc thiết bị
khi bị đổ.

Tiêu chuẩn SCE sử dụng để quyết định xem phải
dọn bỏ cây nào có thể bao gồm như sau:

•

Khoảng cách giữa cây và đường dây điện hoặc
trạm điện của SCE là bằng hoặc ít hơn chiều
cao của cây.

•

Cây chết, hoặc sắp chết hay có bệnh vì hạn
hán hoặc vỏ cây có sâu bọ.

•

Cây mọc trong vùng được cho là khô hạn và
khu vực vỏ cây có sâu bọ trong lãnh thổ phục
vụ của SCE.

SCE có chương trình “giữ an toàn”. Là một phần
của chương trình, SCE sẽ lượng định và dọn bỏ
những phần cây cối tới mức độ cho phép những
nhân viên khác không qua đào tạo này có thể
dọn bỏ và tỉa tiếp phần còn lại của cây.
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc
Dịch Vụ Khách Hàng: (800) 655-4555
Xin ghé thăm chúng tôi tại: sce.com
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DỌN BỎ CÂY CỦA SCE
TRONG KHU VỰC KHÔ HẠN
VÀ VỎ CÂY BỊ SÂU BỆNH

Tờ thông tin này là bản cập nhật từ Southern
California Edison (SCE) về cố gắng dọn bỏ hàng
trăm ngàn cây chết, sắp chết hoặc bị bệnh.
PHIÊN BẢN 07.11.18

SCE DỌN BỎ CÂY TRONG KHU VỰC
KHÔ HẠN VÀ VỎ CÂY BỊ SÂU BỆNH
Sự an toàn cho khách hàng, cộng đồng và
nhân viên là ưu tiên hàng đầu và là giá trị
gốc của SCE chúng tôi.

Cơ Sở và Thời Hạn

SCE Ứng Phó với Thách Thức này

Trong những năm gần đây, những cơn hạn
hán thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn,
đặc biệt là ở California và những miền khác
ở miền tây nam. Vì tình trạng hạn hán dẫn
đến vỏ cây bị sâu bệnh, California đã chứng
kiến cây cối chết dần (chết từ bên ngoài vào)
ở các khu rừng, và các khu rừng không được
xanh tốt như trước nữa.

SCE thành lập Dự Án Sáng Kiến cho Giải Pháp
Chống Hạn và Sâu Bệnh Vỏ Cây để giải quyết
vấn đề cây chết. SCE tiếp tục làm việc với các
cơ quan tiểu bang và liên bang, chính quyền
địa phương, hãng tiện ích và những người có
quyền lợi để phối hợp các hoạt động bảo vệ
khẩn cấp và theo dõi tình trạng đang xảy ra.

•

Tháng Tư, 2003 Các nhà làm luật tiểu
bang đã lệnh cho SCE và các công ty tiện
ích khác dọn bỏ cây chết và sắp chết có
thể rơi xuống các trạm điện tiện ích.

•

Tháng Giêng, 2014 Thống Đốc Jerry
Brown của California công bố tình trạng
khẩn cấp của tiểu bang do hạn hán.

Chúng tôi hợp tác với nhiều cơ quan tiểu
bang và địa phương trong công việc này, bao
gồm CALFire, Bộ Lâm Nghiệp Hoa Kỳ, Nhóm
Công Tác Cây Chết Tiểu Bang California và
Nhóm Công Tác An Toàn Vùng Núi.

•

Tháng Mười, 2015 Thống đốc công bố
tình trạng khẩn cấp một lần nữa khi tiểu
bang đối mặt với “bệnh dịch tồi tệ nhất
làm chết cây trong lịch sử hiện đại” vì hạn
hán nghiêm trọng và vỏ cây bị sâu bệnh.

Khách hàng sẽ được thông báo trước cho
bất kỳ công việc gì. Chúng tôi cũng làm việc
chi tiết với chủ tài sản để sắp xếp dọn bỏ cây
mọc trên đất tư nhân cần các trạm điện của
chúng tôi.

•

Tháng Mười Hai 2017 – Bộ Lâm Nghiệp
Hoa Kỳ (USFS) công bố có thêm 27 triệu
cây chết trong năm trước, đưa tổng số
cây bị chết do hạn hán và vỏ cây bị sâu
bệnh lên tới con số lịch sử 129 triệu cây.
Cây chết tiếp tục là mối nguy hại cho con
người và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã làm việc để
giảm cháy rừng trong các khu vực hạn hán
và vỏ cây bị sâu bệnh bằng cách dọn bỏ cây
chết, sắp chết và cây bệnh đe dọa tới đường
dây điện của chúng tôi. Từ năm 2014, SCE
đã dọn bỏ hơn 113,000 những cây này.

Cây White Fir chết trên đất USFS
gần Dinkey Creek của SCE

SCE đi tuần tra các đường dây tiện ích theo
định kỳ để giải quyết vấn đề cây chết, sắp chết,
và cây bị bệnh. Đội ngũ nhân viên đi trong khu
vực và cố gắng kiểm tra từng cây để xem sức
khỏe của cây. Cây chết hoặc sắp chết sẽ được
đánh dâú và buộc nhãn để dọn bỏ.
SCE làm việc với Bộ Lâm Nghiệp Hoa Kỳ
(USFS) và các cơ quan lập pháp khác để đảm
bảo đáp ứng các yêu cầu về môi trường. USFS
và SCE đã xác định và lập bản đồ các vùng
nhạy cảm về môi trường và sử dụng các nhà
môi trường, nhà sinh vật học, và thực vật học
được đào tạo ở những cơ sở này để kiểm soát
việc dọn bỏ cây. SCE thuê các nhà thầu đủ
trình độ để tỉa và dọn bỏ cây.
Từ năm 2014, SCE đã dọn bỏ trên 113,000 cây
chết và sắp chết đe dọa tới an toàn của công
chúng và các trạm điện của SCE trong vùng
hạn hán và sâu bệnh ở vỏ cây.

TẢI XUỐNG tập “Cây Chết – Hạn Hán và Sâu
Bệnh Vỏ Cây, Chủ Tài Sản Cần Biết Những Gì”
và thông tin khác từ trang mạng này:
www.readyforwildfire.org/Bark-Beetle-Campaign-Toolkit/

