
TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG PSPS MỚI  
CỦA CHÚNG TÔI, “ALERTS BY SDG&E” 
(CẢNH BÁO CỦA SDG&E)
Trong những năm gần đây, tại California đã xảy ra 
một số đám cháy rừng có sức phá hủy lớn nhất từ 
trước đến nay. SDG&E® luôn nỗ lực hết sức để góp 
phần bảo vệ khu vực trước mối đe dọa cháy rừng.  
Nếu xuất hiện tình trạng có rủi ro cháy cao gây nguy 
hiểm, chúng tôi có thể ngắt điện như cách khả dĩ  
sau cùng để bảo vệ an toàn cho cộng đồng của bạn.  
Hoạt động này được gọi là Ngắt điện để Đảm bảo  
An toàn Công cộng (Public Safety Power Shutoff, PSPS).

Ứng dụng PSPS mới của chúng tôi là một công  
cụ miễn phí chuyên cung cấp thông tin ngắt điện  
cho bạn trong suốt sự kiện PSPS.  

Luôn cập nhật Thông tin trong thời gian 
Ngắt điện để Đảm bảo An toàn Công cộng

Tải xuống ứng dụng miễn phí của  
chúng tôi ngay hôm nay tại  

sdge.com/pspsapp
Ứng dụng PSPS tương thích với cả thiết bị iPhone® 
và Android™ và có thể tải xuống từ App Store hoặc 
Google Play. 

Descargar en OBTENERLA EN

Những tính năng chính của ứng 
dụng PSPS:

 Theo dõi ngắt điện PSPS cho các  
địa điểm cá nhân với khả năng  
lưu tới năm địa chỉ. 

 Cập nhật thông tin về các nỗ lực 
khôi phục lại điện và thời gian  
khôi phục dự kiến. 

 Cập nhật tình hình theo thời  
gian thực.

 Chỉ đường đến Trung tâm  
Nguồn lực Cộng đồng gần nhất  
và truy cập các tài nguyên khác  
của SDG&E.
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