
بدأ موسم حرائق الغابات
جّهز أسرتك اآلن

السالمة من 
حرائق الغابات



يتمثل التزامنا في الحفاظ على سالمتك

100220

455,0006 33

26,000
كاميرا لمراقبة الطقس والحرائق.

أكثر منأكثر من

شجرة تم فحصها وتشذيبها بالقرب 
من خطوط الطاقة الكهربائية التابعة 

.SDG&E لشركة

مروحيات للمساعدة في تأمين السالمة 
من حرائق الغابات ودوريات لحراسة 

الخطوط الكهربائية.

طائرة بدون طيار تم تسييرها إلجراء 
عمليات تفتيش جوي على مدار العام 

لخطوط التيار الكهربائي والغاز.

محطة للطقس توفر قراءات لسرعة 
الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة.

عمود خشبي للطاقة الكهربائية تم ترقيتها 
إلى أعمدة فوالذية مقاومة للحريق.

نحن ال نتوقف عند هذا الحد. في حالة وجود ظروف خطرة، قد نقطع التيار الكهربائي للحفاظ على سالمتك وسالمة مجتمعك. ويُسّمى هذا اإلجراء بقطع 
التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة )PSPS(. يهدف االرتقاء اإلضافي في السالمة من حرائق الغابات إلى الحد من التأثيرات على العمالء ومن 

إشعال حرائق الغابات المحتمل.

في السنوات األخيرة، شهدت كاليفورنيا بعًضا من أكثر حرائق الغابات تدميًرا على اإلطالق. تبذل شركة ®SDG&E قصارى جهدها للمساعدة في حماية المنطقة 
من خطر حرائق الغابات. تتمثل أولويتنا القصوى في سالمة عمالئنا وموظفينا ومجتمعاتنا، ولهذا السبب نواصل تحسين معداتنا وهياكلنا الحالية وتعزيزها.



ماذا يعني قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة؟

في حالة وجود ظروف خطرة، 
قد نقطع التيار الكهربائي كتدبير 

أخير للحفاظ على سالمتك 
وسالمة مجتمعك.

 تراقب شركة SDG&E حاالت اندالع الحرائق عالية الخطورة. 
ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

الرياح العاتية
)بما في ذلك تحذيرات 

الراية الحمراء(

تهديد الحريق
 للبنية التحتية 

الكهربائية

مخاطر السالمة 
العامة

 المالحظات على 
أرض الواقع

النباتات الجافة
 التي يمكن أن تعمل 

كوقود للنيران

الرطوبة المنخفضة

لمعرفة المزيد عن عمليات قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة، 
.sdge.com/wildfire-safety تفّضل بزيارة الموقع



كيف يتم تحديد قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة؟

إذا كنا نتوقع أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لفترة طويلة، فقد نفتح مراكز الموارد 
المجتمعية و/أو مراكز المعلومات في المناطق المتأثرة. 

ما يقرب من 48 ساعة 
قبل قطع التيار الكهربائي

ما يقرب من 24 ساعة
قبل قطع التيار 

الكهربائي

ما يقرب من 12 ساعة 
قبل قطع التيار 

الكهربائي 

من ساعة واحدة إلى 
4 ساعات قبل قطع 

التيار الكهربائي

عندما يبدأ قطع التيار 
الكهربائي للحفاظ على 

السالمة العامة

في حالة فتح أي مراكز 
موارد مجتمعية

عندما تبدأ عمليات 
التفتيش الميدانية

عند استعادة التيار 
الكهربائي

تمت استعادة التيار الكهربائييوم انقطاع التيار الكهربائيقبل يوم واحد )1(قبل يومين )2(قبل 3-6 أيامقبل 7-10 أيام

عندما تُظهر التوقعات احتمالية 
وجود ظروف خطرة، تعمل شركة 

SDG&E على مراقبة مخاطر 
الحريق واآلثار المحتملة. 

تعمل شركة SDG&E على 
تحسين توقعات الطقس واحتمالية 
اندالع حرائق الغابات وفقًا لذلك.

تستمر شركة SDG&E في مراقبة 
األحوال الجوية والتواصل مع 

المجتمعات المتضررة والتنسيق مع 
المستجيبين األوائل ووكاالت السالمة 

العامة.

تبادر شركة SDG&E بإخطار 
المجتمعات المتأثرة، فضاًل عن وكاالت 

السالمة الحكومية والعامة، بأنه سيتم 
قطع التيار الكهربائي.

ستبدأ شركة SDG&E في إخطار 
العمالء الذين قد يتأثرون بقطع التيار 
الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة 

المحتمل، بما في ذلك، المرافق الحيوية 
وعمالء المرافق الطبية األساسية 

وكذلك الوكاالت الحكومية في الوالية 
والمقاطعة والمدينة. 

بمجرد أن تصبح األحوال الجوية آمنة، 
ستبدأ شركة SDG&E في إعادة التيار 

الكهربائي. سيعمل الطاقم الميداني 
وفريق الموارد الجوية على فحص 

خطوط الطاقة العلوية للتأكد من عدم 
وجود أضرار ناتجة عن رياح عاتية 

وأنها آمنة للتشغيل.

الجدول الزمني لإلخطارات )عندما يكون ذلك ممكنًا( 

عملية قطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة



معرفة األماكن التي يجب الذهاب إليها أثناء انقطاع التيار الكهربائي لفترة ممّددة

قد نفتح أيًا من مراكز الموارد المجتمعية في المناطق المتأثرة.

تعمل هذه المرافق كمواقع يمكن للمقيمين المتأثرين الذهاب إليها 
للحصول على مواد التأهب، والثلج، والمياه، والوجبات الخفيفة، 

ومحّوالت طاقة السيارات، والبطاريات الصغيرة التي تعمل بالطاقة 
الشمسية، وأجهزة المذياع، والحصول على معلومات محدثة عن 

حاالت انقطاع التيار الكهربائي.

يمكن أن يستمر قطع التيار الكهربائي للحفاظ على 
السالمة العامة إلى أن تتوقف ظروف مخاطر الحريق 

عن تشكيل تهديد. 

للحصول على قائمة كاملة بمراكز الموارد المجتمعية، بما في ذلك أسماء المنشآت وعناوينها، 
.  sdge.com/resource-centers تفّضل بزيارة الموقع

وارنر سبرينغز

راموناجوليان

فالي سنتر

باين فالي

مورينا ليك 

دولزورا  بورتريروجاكومبا

مركز الموارد المجتمعية

منطقة عالية التهديد باندالع الحرائق

فالبروك

ديسكانسو



ابَق آمنًا - بادر بالفعل

نّزل التطبيق الخاص بقطع التيار الكهربائي للحفاظ على 
  "Alerts by SDG&E " ،السالمة العامة

ابَق على علم بقطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة قبل 
 sdge.com/   هذه األحداث وأثناءها وبعدها. تفّضل بزيارة الموقع

pspsapp  لتنزيل التطبيق أو لمعرفة المزيد. 

فّكر بذكاء. ال تترك أمر سالمتك للصدفة. اتخذ خطوات اآلن لالستعداد ألي حالة طوارئ.

وضع خطة طوارئ
حدد مكانًا لاللتقاء مع العائلة والطرق اآلمنة والمالجئ، باإلضافة 

إلى اإلجراءات التي ستتخذها. ناقش الخطة وتدّرب عليها مع 
عائلتك، بما في ذلك أطفالك.

تجهيز مجموعة طوارئ
احتفظ بالضروريات في متناول اليد. تأكد من أّن مجموعتك مجهزة 
بالعناصر التي تحتاجها أنت وعائلتك، بما في ذلك حيواناتك األليفة، 

وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة. خّزنها في حاويات سهلة 
الحمل مثل حقائب الظهر أو الصناديق البالستيكية. انظر قائمة 

الفحص المرفقة.

مهما كانت الظروف، سنبذل قصارى جهدنا للتواصل معك.

تحديث معلومات جهة االتصال
 Manage Your" انقر فوق .sdge.com/MyAccount انتقل إلى
Contact Info" )إدارة معلومات جهة االتصال الخاصة بك( وقم بتحديث 
معلومات جهة االتصال الخاصة بك، بما في ذلك عنوان البريد اإللكتروني.

التسجيل للحصول على إشعارات بقطع التيار الكهربائي
ابَق على اطالع، حتى نتمكن من مساعدتك في الحفاظ على سالمتك. هذه العملية 
خاصة أيًضا بقطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة، وغير مقتصرة 

 على اندالع حرائق الغابات. ابدأ بالتأّكد من أّن معلومات جهة االتصال ُمحّدثة.
 . sdge.com/notifications تفّضل بزيارة الموقع

شارك في استبياننا بشأن المرونة واحصل على نصائح
لقد وضعنا سلسلة قصيرة من األسئلة للحصول على توصيات مخصصة 

لك وألحبائك. عند إكمال االستبيان، يمكنك تحديد مؤسسة مجتمعية تقّدم لها 
شركة SDG&E تبّرعاً بقيمة 20 دوالًرا أمريكيًا نيابة عنك. تعّرف على 

.  sdge.com/prepared المزيد على موقع



كن مستعًدا - أنشئ مساحة دفاعية
قلّل من تعرض منزلك للمخاطر إلى أقصى حد عن طريق تعديل مساحة الغطاء النباتي المحيطة به لمقاومة أحد حرائق الغابات.

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.

المنطقة 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.

المنطقة 2
Check with environmental 

regulatory agencies before 

modifying native vegetation 

that might include endangered 

species and habitats.

المنطقة 3

أكثر من 100 قدم100 قدم30-50 قدًما

يجب أن تكون المنطقة األقرب إلى 
منزلك متباعدة جيًدا وتحتوي على 

نباتات تنمو بنسبة منخفضة ونباتات 
مقاومة للحريق، مثل العشب األخضر، 

وحدائق الخضروات، وأحواض الزهور، 
أو النباتات التي توصي بها المشاتل 

المحلية.

تتطلب مقاطعة سان دييغو 
فسحة بمساحة تبلغ 50 قدًما 

في المنطقة األولى.

تتطلب والية كاليفورنيا مساحة دفاعية حول منشأتك 
تبلغ 100 قدم.

النباتات التي لم يتم تعديلها

يُوصى في هذه المنطقة بغطاء نباتي 
منخفض النمو يساعد على مقاومة 

الحريق ويحتوي على كميات منخفضة 
من الزيوت. تحّدث إلى أحد المزارعين 

عن النباتات التي ستكون مفيدة في 
مساحتك الدفاعية.

راجع مع الهيئات التنظيمية البيئية قبل 
إجراء أي تعديل على النباتات المحلية 
التي قد تشمل األنواع والموائل المهددة 

باالنقراض.



تساعد المنح في بناء السالمة المجتمعية

ص.ب. 129831  |  سان دييغو، كاليفورنيا 92112-9831    |  800-411-7343   

 SDG&E للعطاء الخيري التابعة لشركة Safe San Diego ألكثر من عقد من الزمان، قدمت مبادرة
ِمنًحا لدعم المستجيبين األوائل، واالستعداد للطوارئ، والمساحة الدفاعية، والتثقيف بشأن السالمة من حرائق 

الغابات من خالل الشراكات المجتمعية مع الصليب األحمر األمريكي، ومنظمة 211 سان دييغو، ومنظمة 
  San( ومؤسسة سان دييغو اإلقليمية لمكافحة الحرائق ،)  211 Orange County( 211 أورنج كاونتي
 San Diego( ومؤسسة سان دييغو لإلنقاذ من الحرائق ،) Diego Regional Fire Foundation
Fire Rescue Foundation(، ومعهد الحروق )Burn Institute(، ومؤسسة التعافي طويل األجل 
بين القبائل )Inter Tribal Long Term Recovery Foundation(، وفِرق االستجابة المجتمعية 

 Tribal Emergency( وفِرق االستجابة القبلية لحاالت الطوارئ ،)CERTs( لحاالت الطوارئ
Response Teams(، ومجالس السالمة من الحرائق )Fire Safe Councils(، ومنظمات غير 

.  sdge.com/safe ربحية أخرى. تعّرف على المزيد على الموقع

تابعنا على:

 S2110025 1021  .العالمات التجارية ِملٌك ألصحابها المعنيين. جميع الحقوق محفوظة .San Diego Gas & Electric حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لشركة ©

 السالمة من
حرائق الغابات



تجهيز مجموعة مستلزمات الطوارئ
في حالة الطوارئ، قد ل يصلك إخطاًرا إلخالء المكان إّل في غضون لحظات. إليك بعض األغراض المقترحة 

التي يجب أخذها في العتبار.

قائمة التوضيب الخاصة بك
إمداد لمدة ثالثة أيام من المياه المعبأة )غالون واحد لكل شخص في اليوم(   

مجموعة اإلسعافات األولية، واألدوية األساسية، والنظارات  
إمداد لمدة ثالثة أيام من الطعام المغلّف والمجفف والمعلّب   

أداة فتح العلب اليدوية   
طعام الحيوانات األليفة وحامل الحيوانات األليفة   

مذياع محمول ومصابيح يدوية مع بطاريات احتياطية في حقائب مقاومة للماء   
مجموعة إضافية من مفاتيح السيارات واألموال النقدية وبطاقات االئتمان   

أغراض خاصة للّرضع  
هاتف خلوي مع أجهزة الشحن وبطارية احتياطية  

صفّارة لطلب النجدة  
حقيبة مالبس لقضاء الليل ومستحضرات العناية بالنظافة الشخصية  

قناع للوجه  
مطهر لليدين  

طفاية الحريق   
مستندات مهمة  

أغراض لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة
المعدات الطبية )بما في ذلك بطاريات وأجهزة شحن(  

الوصفات الطبية  
قائمة بمقدمي الخدمات الطبية والصيدلية واألجهزة الطبية، بما في ذلك أرقام   

الهواتف
نُسخ من الوصفات الطبية وأوامر األطباء واألرقام التسلسلية لألجهزة الطبية  

نظارات طبية إضافية وأدوات المساعدة على السمع )بما في ذلك بطاريات إضافية(  
عالمات أو أساور التنبيه الطبي أو وصف مكتوب إلعاقتك و/أو احتياجاتك إذا كنت   

غير قادر على وصف الموقف في حالة الطوارئ
أدوات التكنولوجيا و/أو التواصل المساِعدة  
مسكن مناسب لذوي االحتياجات الخاصة  

حيوانات الخدمة  

.  sdge.com/emergency خطط للسالمة مع النصائح ومقاطع الفيديو وقوائم التدقيق على الموقع
تابعنا على:



معلومات عن الكوارث
في حالة الطوارئ، أهم شيء يمكنك فعله هو الستعداد.

SDG&E®

   sdge.com/safety اتصل على الرقم 7343-411-800-1   أو تفّضل بزيارة موقع 
لمعرفة المزيد من المعلومات. 

مراكز الموارد المجتمعية
سنفتح مراكز الموارد خالل الفترة الممددة لقطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة. ابحث 

.sdge.com/Resource-centers عن مركز موارد على الموقع

)Ready San Diego( سان دييغو المستعّدة
مكتب خدمات الطوارئ على مستوى المقاطعة. تسّجل للحصول على اإلخطارات في حالة وجود 

readysandiego.org :حالة طوارئ

تنزيل تطبيق سان دييغو للطوارئ
 https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp/ 
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الصليب األحمر األمريكي 
سان دييغو/الفصل الخاص بمقاطعة إمبيلاير.

المساعدة قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها. 
redcross.org/sandiego :مقاطعات سان دييغو/إمبيلاير

redcross.org/oc :مقاطعة أورانج

211 الخط الساخن 
تتعاون شركة SDG&E والخط الساخن 211 لتقديم معلومات وخدمات مناسبة 

من أجل تعزيز التأهب والمرونة الذاتية في أثناء قطع التيار الكهربائي للحفاظ على 
للسالمة العامة وحاالت الطوارئ. قد تشمل الخدمات؛ وسائل النقل المساِعدة، والطاقة 

االحتياطية، وعناصر االستعداد، واألمن الغذائي، والمأوى المؤقت، وفحوصات 
الصحة. يستطيع عامل الهاتف المباشر مساعدتك في العثور على ما تحتاجه في موقعك، 

اتصل ببساطة على الرقم 211. 

 AM 1600 KOGO مذياع األخبار على موجة
اضبط المذياع على KOGO للحصول على آخر التحديثات أثناء حالة الطوارئ.

التصال 
بالرقم 911

بالنسبة إلى الشرطة والحرائق 
والطوارئ الطبية

السالمة من 
حرائق الغابات


