
Dự báo thời tiết cho biết sẽ có những trận bão El Niño lớn chưa từng thấy. Thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến toàn 
vùng phục vụ của Southern California Edison (SCE). SCE đang dự trù và chuẩn bị ứng phó với bão, và sẵn sàng đáp ứng 
bất cứ sự tác động nào có thể xảy ra cho hệ thống điện của chúng tôi.

SCE đang chuẩn bị cho El Niño 

Những cố gắng dự trù và chuẩn bị của chúng tôi bao gồm:

Chuẩn Bị Đề Phòng:
• Hoàn tất phân tích nguy cơ trong toàn vùng phục vụ của 

chúng tôi. Sự phân tích này giúp xác định những vùng 
mà chúng tôi sẽ có các bước để giảm ảnh hưởng của 
việc mất điện có thể xẩy ra.

• Đánh giá những địa điểm vận hành thay thế và thẩm 
định mức độ dự trữ dụng cụ, vật liệu và nhân viên. Điều 
này bao gồm dự trữ tháp, cột điện, máy biến thế và bình 
điện để vận hành những hệ thống chính ở các trạm phụ 
của chúng tôi.

• Kiểm tra thường xuyên dụng cụ và cơ sở ở những nơi 
có thể nghi ngờ hoặc dự đoán là sẽ có nguy hiểm. Điều 
này bao gồm kiểm tra sau trận bão để giúp chúng tôi 
chuẩn bị cho những trường hợp thời tiết tương tự sẽ 
lặp lại và nhanh chóng giải quyết những vấn đề mới 
đáng quan tâm.

• Gia tăng tỉa cây và dọn dẹp bụi cây trong hai năm qua 
để đáp ứng tình trạng hạn hán của tiểu bang. Công việc 
này sẽ tiếp tục trong suốt mùa bão.

• Khai quang hệ thống thoát nước phòng bão ở trong và 
chung quanh các trạm phụ và trung tâm dịch vụ đồng 
thời thử nghiệm bơm chống lụt.

Chuẩn Bị Đáp Ứng:
• Lập kế hoạch rõ ràng về việc chúng tôi sẽ tổ chức và 

đáp ứng thế nào trong những trường hợp thời tiết khắc 
nghiệt như El Niño. 

• Áp dụng Hệ Thống Báo Động Thiên Tai — là hệ thống 
đáp ứng khẩn cấp tiêu chuẩn, được sử dụng rộng rãi — 
để hồi đáp và quản lý sự gián đoạn trong công việc và 
để cải thiện đường dây liên lạc của chúng tôi với nhân 
viên cấp cứu.  

• Gặp gỡ và làm việc với đại diện của các tổ chức đáp 
ứng khẩn cấp trong khắp vùng mà chúng tôi phục vụ 
và Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp California để xem lại 
những cố gắng dự tính của chúng tôi.  

• Các chuyên viên khí tượng của SCE sẽ liên tục thông 

báo cho công ty tình trạng thời tiết hiện tại để thêm sự 
trợ giúp cho công việc dự phòng và điều động nhân 
viên.

• Huấn luyện thêm về thời tiết khắc nghiệt cho nhân viên 
thích hợp.

Hướng Dẫn Khách Hàng:
• Sử dụng trang mạng SCE.com để cung cấp thông tin 

cho khách hàng về sự chuẩn bị ứng phó với thời tiết 
khắc nghiệt, huống dẫn về an toàn và những việc khách 
hàng nên làm để chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt và 
trường hợp bị mất điện có thể xảy ra.

• Dùng phương tiện truyền thông xã hội — Twitter, Facebook 
and Instagram — để hướng dẫn khách hàng biết cách 
chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và những chỉ 
dẫn về an toàn.

• Hướng dẫn khách hàng về an toàn khi có dây điện rơi 
xuống đất bằng chương trình quảng cáo liên tục.

• Đăng những câu chuyện về El Niño trong trang mạng 
tiếp ngoại Inside Edison của chúng tôi. Khách hàng có 
thể tìm hiểu về những cố gắng chuẩn bị của SCE và 
những việc họ có thể làm để chuẩn bị cho thời tiết khắc 
nghiệt và trường hợp bị mất điện có thể xảy ra do thời 
tiết.

• Lập hệ thống báo động bị mất điện (qua email, lời nhắn 
và tin nhắn) nhằm báo cho khách hàng biết về tình hình 
bị mất điện hiện thời, kể cả tin tức mới nhất về tình 
trạng và thời gian có điện trở lại. Vào đầu năm 2016, tất 
cả khách hàng sẽ có thể ghi danh để nhận tin báo bằng 
cách vào trương mục của họ trong SCE.com. 

• In trong hóa đơn của khách hàng những tin tức về việc 
chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.

• Hợp tác với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để chuẩn bị 
bằng cách hướng dẫn cho người cao niên, người bị vấn 
đề về sức khỏe và người khuyết tật về sự an toàn trong 
lúc bị mất điện và kế hoạch dự phòng khẩn cấp.

Để Báo Dây Điện Rơi Xuống Đất, Hãy Gọi 911
Để Báo Có Mất Điện, Hãy Gọi 1-800-611-1911
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http://www.sce.com/
https://twitter.com/SCE?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/sce/?fref=ts
https://www.instagram.com/sce/
http://www.insideedison.com/
http://www.sce.com/

