
فصل آتش سوزی گسترده رسیده است
خانواده خودتان را آماده کنید

ایمنی در برابر 
آتش سوزی گسترده



تعهد ما به حفظ ایمنی شما است

100220

4550006 33

26000
دوربین بر شرایط جوی و 
آتش سوزی نظارت می کنند.

بیشتر ازبیشتر از

درخت بازرسی شده اند و شاخه های 
 SDG&E نزدیک سیم های برق

هرس شده اند.

بالگرد به ایمنی در برابر 
آتش سوزی گسترده و بازرسی 

سیم های برق کمک می کنند.

هواپیما کنترل از راه دور، 
بازرسی های هوایی سالیانه از 

سیم های برق و لوله های گاز را 
انجام می دهند.

ایستگاه جوی داده های سرعت 
باد، رطوبت و دمای هوا را 

ارائه می کنند.

تیر چوبی برق به تیرهای استیل 
مقاوم در برابر آتش سوزی ارتقاء 

یافته اند.

کار ما اینجا متوقف نمی شود. اگر شرایط خطرناک پیش آید، ممکن است برای حفظ ایمنی شما و اجتماع تان، برق را قطع کنیم. به این اقدام،  قطع برق برای 
حفظ امنیت عمومی )PSPS( گفته می شود. هدف پیشرفت های بیشتر ایمنی در برابر آتش سوزی گسترده، کاهش اثرات بر مشتریان و شعله ورشدن های 

احتمالی آتش سوزی گسترده است.

در سال های اخیر کالیفرنیا مخرب ترین آتش سوزی های گسترده تاریخ خود را تجربه کرده است. ®SDG&E تمام تالش خود را می کند تا از منطقه در برابر 
تهدید آتش سوزی های گسترده محافظت کند. مهمترین اولویت ما، ایمنی مشتریان، کارمندان و اجتماع ماست، و به همین دلیل همواره تجهیزات و ساختارهای 

موجودمان را بهسازی و تقویت می کنیم.



قطع برق برای حفظ امنیت عمومی چیست؟

اگر شرایط خطرناک پیش آید، 
ممکن است به عنوان آخرین چاره 
برای حفظ ایمنی شما و جامعه، 

برق را قطع کنیم.

SDG&E بر شرایط پرخطر آتش سوزی نظارت می کند. که  شامل موارد 
زیر می شود:

بادهای شدید
)شامل هشدارهای آژیر 

قرمز(

خطر آتش سوزی
زیرساخت برقی

خطر ایمنی عمومی مشاهدات روی زمین

پوشش گیاهى خشک
که ممکن است نقش سوخت آتش 

را ایفا کنند

رطوبت کم

برای کسب اطالعات بیشتر درباره قطع برق جهت تامین امنیت عمومی، 
بهsdge.com/wildfire-safety رجوع کنید.



قطع برق برای حفظ امنیت عمومی چطور تعیین می شود؟

اگر انتظار داشته باشیم برق برای مدتی طوالنی قطع باشد، ممکن است مراکز منابع 
اجتماعی و یا مراکز اطالعاتی را در مناطق تحت تأثیر باز کنیم. 

~۴٨ ساعت قبل 
از قطعی برق

~٢۴ ساعت
قبل از قطعی برق

~١٢ ساعت 
قبل از قطعی برق 

١-۴ ساعت
قبل از قطعی برق

زمان شروع قطع برق 
برای حفظ امنیت عمومی

اگر مراکز منابع 
اجتماعی باز شوند

زمان آغاز 
بازرسی های میدانی

زمان برقراری 
مجدد برق

برقراری دوباره برقروز قطعی برق1 روز جلوتر2 روز جلوتر6-3 روز جلوتر7-10 روز جلوتر

وقتی پیش بینی ها احتمال بروز 
شرایط خطرناک را نشان دهد، 
 SDG&E خطر آتش سوزی و

 اثرات احتمالی را نظارت می کند. 

بنابراین SDG&E پیش بینی  
شرایط جوی و احتمال آتش سوزی 

گسترده را اصالح می کند.

SDG&E نظارت بر شرایط جوی 
را ادامه می دهد، با جوامع تحت تأثیر 
ارتباط برقرار می کند و با مددکاران 
اورژانسی و اداره های ایمنی عمومی 

هماهنگ خواهد شد.

SDG&E به جوامع تحت تأثیر  و نیز 
اداره های ایمنی عمومی و حکومتی 

خبر خواهد داد که برق قطع شده است.

SDG&E اطالع رسانی به مشتریانی 
که ممکن است تحت تأثیر قطع برق 

برای حفظ امنیت عمومی احتمالی 
قرار گیرند از جمله تجهیزات حیاتی 

و مشتریان حمایت های پزشکی و 
نیز اداره های ایالتی، شهرستان و 
شهرداری را آغاز خواهد کرد. 

وقتی شرایط جوی ایمن شود، 
 SDG&E وصل مجدد 

برق را آغاز خواهد کرد. پرسنل میدانی 
و منابع هوایی، سیم های برق الکتریکی 

هوایی را بازرسی خواهند کرد تا 
مطمئن شوند هیچ آسیبی از بادهای 

شدید ندیده اند و اینکه عملیاتی شدن آنها 
ایمن خواهد بود.

برنامه زمانی اعالن ها  )در صورت امکان( 

فرآیند قطع برق برای حفظ امنیت عمومی



شناخت محلی که در صورت قطعی طوالنی می توانید به آنجا بروید

ممکن است مراکز منابع اجتماعی مان را در مناطق تحت تأثیر باز 
کنیم.

این تأسیسات، مکان هایی خواهند بود که ساکنان تحت تأثیر قطعی 
برق می توانند برای دریافت اقالم آمادگی، یخ، آب، غذاهای سبک، 

مبدل برق ماشین، باتری های کوچک و رادیوهای خورشیدی و 
اطالعات جدید قطعی ها به آنجا مراجعه کنند.

قطع برق برای حفظ امنیت عمومی ممکن است تا 
زمانی که شرایط پرخطر آتش سوزی دیگر تهدیدی 

نباشد، ادامه داشته باشد. 

 sdge.com/resource-centers برای اطالع از فهرست کامل مراکز منابع اجتماعی شامل نام و آدرس آنها، به
مراجعه کنید.

Warner Springs

JulianRamona

Valley Center

Pine Valley

 Lake Morena

 Dulzura JacumbaPotrero

مرکز منابع اجتماعی

منطقه دارای خطر زیاد آتش سوزی

Fallbrook

Descanso



ایمن بمانید — اقدام کنید

 ،"SDG&E ما، "هشدارهای PSPS برنامه 
را دانلود کنید

قبل، در طول و بعد از این فراخوانی این رویدادها از قطع برق 
برای حفظ امنیت عمومی )PSPS( آگاه باشید. برای دانلود 

 sdge.com/pspsapp برنامه یا کسب اطالعات بیشتر، از
بازدید کنید. 

هوشمندانه فکر کنید. ایمنی خودتان را به احتماالت و شانس واگذار نکنید. هم اکنون برای آماده شدن برای یک حادثه اضطراری، اقداماتی انجام دهید.

یک برنامه اضطراری تهیه کنید
محلی برای مالقات با اعضای خانواده، مسیرها و پناهگاه های امن 

و نیز اقداماتی را که انجام خواهید داد، تعیین کنید. برنامه را با 
اعضای خانواده از جمله فرزندان خود بحث و تمرین کنید.

یک جعبه کمک های اولیه تهیه کنید 
وسایل ضروری را دم دست نگهداری کنید. مطمئن شوید جعبه 

شما از وسایلی پر شده باشد که خودتان و خانواده از جمله 
حیوانات خانگی، خردساالن و افراد دارای معلولیت نیاز دارید. 

آنها را در محفظه های آسان حمل مثل کوله پشتی یا جعبه های 
پالستیکی نگهداری کنید. فهرست بررسی پیوست شده را مطالعه 

کنید.

در هر شرایطی، تالش خواهیم کرد با شما در ارتباط باشیم.

به روزرسانی اطالعات تماس
به sdge.com/MyAccount بروید. روی "مدیریت اطالعات حساب 
خود" کلیک کنید و اطالعات تماس خود شامل آدرس ایمیل را به روزرسانی 

کنید.

برای دریافت اعالن های قطعی ثبت نام کنید
باخبر بمانید، تا بتوانیم در ایمن نگهداشتن شما کمک کنیم. این فرآیند فقط 

بخاطر آتش سوزی گسترده نیست، برای PSPS نیز هست. کار را با 
 اطمینان از اینکه اطالعات تماس تان به روز است، آغاز کنید.

از sdge.com/notifications بازدید کنید.

در نظرسنجی تاب آوری ما شرکت نمایید و اطالعات بیشتری را 
دریافت کنید

در پرسشنامه قابلیت تحمل سختی ما شرکت کنید و راهنمایی دریافت کنیدما 
مجموعه ای از سؤاالت مختصری توصیه های سفارشی را برای شما و 

عزیزان تان طراحی کرده ایم. بعد از تکمیل پرسشنامه می توانید یک سازمان 
اجتماعی را انتخاب کنید که SDG&E هدیه 20$ را از طرف شما به آن 

پرداخت کند. اطالعات بیشتری را در sdge.com/prepared بدست آورید.



آماده باشید — یک فضای قابل  دفاع ایجاد کنید
با اصالح فضای پوشش گیاهی پیرامونی و ایجاد مقاومت در برابر آتش سوزی گسترده، مواجهه خانه خودتان با خطر را به حداقل برسانید.

 California requires 100 feet of defensible space
around your property

 San Diego County requires 50
feet of clearance in Zone 1

Undisturbed vegetation

 The area nearest your home
 should be well spaced and

 contain low-growing and
 fire-resistent plants such

 as turf grass, vegetable
 gardens, flower beds or ones

 recommended by your local
.nursery

ناحیھ 1
 Low-growing ground covers

 that support fire resilience
 and are low in fuel volume

 are recommended in this
 zone. Talk to a grower about

 which plants will work for your
.defensible space

ناحیھ 2
 Check with environmental
 regulatory agencies before
 modifying native vegetation

 that might include endangered
.species and habitats

ناحیھ 3

بیشتر از 100 فوت100 فوت30–50 فوت

فضای اطراف خانه شما باید فاصله 
کافی داشته باشد و گیاهان کم ارتفاع 

و مقاوم در برابر آتش سوزی مثل 
چمنزار، مزرعه سبزیجات، باغچه یا 
موارد توصیه شده توسط پرورشگاه 

محلی گل و گیاه را در بر داشته باشد.

شهرستان San Diego وجود 
50 فوت فضا در ناحیه 1 را 

الزامی می داند.

کالیفرنیا وجود 100 فوت فضای قابل دفاع در اطراف ملک 
شما را الزامی می داند.

پوشش گیاهی دست نخورده

پوشش های گیاهی زمینی کم ارتفاع 
که مقاومت در برابر آتش سوزی 

را افزایش می دهند و اشتعال کمی 
دارند برای این ناحیه توصیه شده اند. 

دربارۀ گیاهانی که مناسب فضای قابل 
دفاع تان هستند با پرورش دهنده گیاه 

صحبت کنید.

قبل از اصالح پوشش گیاهی بومی 
که ممکن است گونه ها و زیستگاه های 

در معرض خطر را شامل شود، از 
اداره های مقرراتی محیط زیستی 

استعالم بگیرید.



کمکهای مالی در ایجاد ایمنی اجتماعی کمک می کند

P.O. Box 129831  |  San Diego, CA 92112-9831  |  800-411-7343

بیش از یک دهه، ابتکار خیریه SDG&E Safe San Diego، هدایای را برای پشتیبانی از مددکاران 
اورژانسی، آمادگی اضطراری، فضای قابل دفاع، و ایمنی در برابر آتش سوزی گسترده را از طریق 

مشارکت های اجتماعی با صلیب سرخ آمریکا، San Diego، 211 Orange County، بنیاد آتش 
 San Diego، San Diego Fire Rescue Foundation، Burn Institute، نشانی منطقه ای
 Community Emergency تیم های ،Inter Tribal Long Term Recovery Foundation

 Fire Safe شوراهای ،Tribal Emergency Response ها(، تیم هایResponse )CERT 
و سایر سازمان های غیرانتفاعی ارائه کرده است. در sdge.com/safe اطالعات بیشتری دریافت کنید.

ما را دنبال کنید:

 S2110025 1021  .2021©. عالمت های تجاری، به مالکان مربوطه خودشان تعلق دارند. تمام حقوق محفوظ است San Diego Gas & Electric Company

 ایمنی در برابر
آتش سوزی گسترده



یک جعبه اضطراری را آماده کنید
در حوادث اضطراری، ممکن است فرصت بسیاری کمی تنها برای خارج شدن داشته باشید. فهرست برخی از موارد 

پیشنهادی در اینجا اشاره شده است.

فهرست بسته بندی شما
ذخیره 3 روزه بطری آب )یک گالن به ازای هر نفر(   

  جعبه کمکهای اولیه، داروهای ضروری و عینک
ذخیره سه روز غذاهای بسته بندی، خشک و کنسرو شده   

کنسرو بازکن دستی   
غذا و حامل حیوان خانگی   

رادیو و چراغ  قوه  قابل حمل دارای باتری های یدکی در کیسه های ضدآب   
یک دست اضافه کلیدهای ماشین، پول نقد و کارت های اعتباری   

وسایل مختص نوزادان  
موبایل همراه شارژر و باتری یدکی  

سوت، برای عالمت دادن و دریافت کمک  
چمدان کوچک برای لباس ها و  اسباب  حمام  و توالت   

ماسک صورت  
ضدعفونی کننده دست  

کپسول آتش نشانى   
اسناد مهم  

وسایل مختص افراد خردسال و دارای معلولیت
وسایل پزشکی )شامل باتری ها و شارژرها(  

نسخه ها  
فهرست ارائه دهندگان پزشکی، داروخانه ها، دستگاه های پزشکی شامل شماره تلفن ها  

کپی های نسخه ها، دستورات پزشک و شماره سلایر های دستگاه های پزشکی  
عینک ها و سمعک های اضافی )شامل باتری های اضافی(  

  در صورتی که نمی توانید در شرایط اضطراری، شرایط را توصیف کنید، از 
برچسب ها یا دستبندهای هشدار پزشکی یا توضیحات نوشتاری معلولیت خودتان و یا 

نیازها، استفاده کنید
  فناوری کمکی و یا ابزارهای ارتباطی

  اقامتگاه در دسترس
  حیوان خدماتی

با استفاده از نکات، ویدیوها و فهرست های بررسی در sdge.com/emergency برای ایمنی خود برنامه ریزی کنید.
ما را دنبال کنید:



اطالعات بحران
در موارد اضطراری، مهمترین کاری که می توانید بکنید، آماده بودن است.

SDG&E®

 sdge.com/safety برای کسب اطالعات بیشتر، با 7343-411-800-1 تماس بگیرید یا از
بازدید کنید. 

مراکز عرضه منابع به جامعه
در طول قطع برق برای حفظ امنیت عمومی، مراکز منابع را باز خواهیم کرد. مرکز منابع را 

در sdge.com/resource-centers پیدا کنید.

San Diego آماده
اداره شهرستان برای خدمات اضطراری. برای دریافت اعالن های حوادث اضطراری ثبت نام 

readysandiego.org :کنید

برنامه اضطراری SD را دانلود کنید
/https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp
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صلیب سرخ آمریکا 
.San Diego/Imperial فصل مربوط به شهرستان های

کمک قبل، در حین و بعد از حوادث اضطراری. 
redcross.org/sandiego :San Diego/Imperial شهرستان های

redcross.org/oc :Orange شهرستان

خط ویژه 211 
SDG&E و 211 با همکاری یکدیگر به منظور افزایش سطح آمادگی و خود-

تاب آوری در طول رویدادهای PSPS و شرایط اضطراری، اطالعات و خدمات 
مناسبی را ارائه کرده اند. این خدمات می توانند شامل حمل و نقل کمکی، برق پشتیبان، 
تجهیزات آمادگی، امنیت غذایی، سرپناه موقت و معاینه سالمتی شوند. یک اپراتور 

زنده می تواند در یافتن نیازتان در محل خودتان به شما کمک کند. 

 AM 1600 KOGO رادیوی خبری
برای دریافت جدیدترین اخبار در حین حوادث اضطراری، رادیو KOGO را بگیرید.

برای تماس با پلیس، آتش نشانی تماس با 911
و موارد اورژانسی پزشکی

ایمنی در برابر 
آتش سوزی گسترده


