Liên Lạc Truyền Thông: Robert Laffoon Villegas, (626) 302-2255

Tiên Báo Có Gió To, Trời Lạnh, SCE Nhắc Nhở Khách Hàng Giữ An Toàn
ROSEMEAD, Calif., Ngày 3 tháng Mười Hai, 2013 — Tiên báo thời tiết sẽ có gió to, trời lạnh tới mức đông
đá tại nhiều vùng ở Nam California từ nay cho đến ngày Thứ Sáu, công ty Southern California Edison (SCE)
xin nhắc nhở khách hàng là có thể xảy ra cúp điện và đừng bao giờ lại gần hoặc sờ chạm vào các đường dây
điện bị rớt.
Nếu nhìn thấy đường dây điện bị rớt hoặc còn treo lủng lẳng – ngay cả khi thấy dường như không còn điện –
xin đừng sờ chạm hoặc lại gần, và hãy gọi ngay 911.
Sở Quốc Gia Khí Tượng tiên báo sẽ có gió mạnh và thời tiết lạnh lẽo trong vùng Inland Empire cũng như
các vùng đồi núi và sa mạc cao, nhưng gió lớn và tình trạng lạnh lẽo trái mùa cũng được tiên báo cho các
Quận Hạt Los Angeles và Orange.
SCE hiện theo dõi rất sát tình trạng thời tiết và đã cho các đội chuyên viên chuẩn bị đáp ứng. Nếu xảy ra cúp
điện, khách hàng có thể nhận tin cập nhật giờ chót qua ứng dụng điện thoại thông minh của SCE, bằng cách
lên mạng www.sce.com/staysafe hoặc tại www.twitter.com/sce và www.facebook.com/sce, hoặc báo cáo cúp
điện tại số 1-800-611-1911.
An toàn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của SCE. Xin nhớ kiểm tra các dụng cụ cấp cứu, cần có máy
phát thanh chạy pin, đèn bấm có lắp pin mới. SCE cũng xin có lời khuyên sau đây:










Coi chừng đèn giao thông có thể bị cúp. Đi qua những ngã tư này giống như có bảng Stop 4 bên vậy.
Nếu ngồi trong xe mà thấy có dây điện rớt xuống trên xe, xin hãy ngồi yên trong xe và bình tĩnh chờ
người đến giúp. Dùng điện thoại cầm tay để gọi 911 cũng được. Nếu phải rời xe, hãy nhớ theo lối
cửa cách xa đường dây điện rớt và ra bằng cách nhảy khỏi xe. Không được cùng lúc người còn trên
xe mà chân đã chạm đất. Rồi đi xa khỏi xe bằng cách lê chân trên đất cho đến khi đã cách xa nhiều
mét.
Nước và điện không hòa trộn chung. Nước là chất dẫn điện rất nhạy. Đừng dẵm vào những vũng
nước có sợi dây điện rớt chạm đến.
Đừng dùng trong nhà bất cứ thiết bị gì được thiết kế để sưởi ấm hay nấu nướng ngoài trời. Những
dụng cụ ấy có thể phóng ra khí thải carbon monoxide và các thứ khí độc hại khác.
Đừng bao giờ dùng lò nướng để sưởi ấm nhà cửa.
Nếu dùng máy phát điện, xin để ở ngoài trời và cắm từng dụng cụ trực tiếp vào máy phát điện đó,
với một dây nối công suất cao. Nối máy phát điện trực tiếp vào dòng điện nhà sẽ tạo ra “nạp điện
ngược”, rất nguy hiểm cho các đội sửa chữa.
Trông chừng hàng xóm để xem mọi người có bình yên cả không.

Về Southern California Edison
Southern California Edison, thuộc công ty Edison International (NYSE:EIX), là một trong những công ty
điện lớn nhất nước, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng trên địa bàn
phục vụ 50,000 dặm vuông ở miền Trung, Duyên Hải và Nam California.
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