Division Street โครงการ
เรากําลังดําเนินการปรับปรุงระบบใ SE Division ตลอดทังปี
้ 2563

ในขณะที่เรากําลังเดินหน้ าเพื่อทําให้ อนาคตที่มีการใช้ พลังงานสะอาดของรัฐโอเรกอนเป็ นจริงขึ ้นมา
เราได้ ยกระดับโครงข่ายพลังงานเพือ่ ให้ เป็ นอัจฉริ ยะและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพื่อให้ มนั่ คงเชื่อถือได้ กว่าเดิม
ตัวอย่างโครงการหนึ่งของเราก็คอื การปรับปรุงเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ บน Southeast Division Street งานครัง้ นี ้จะช่วยสนับสนุน Division Transit Project
(โครงการขนส่งระดับเขต) ของ TriMet และ Division Multimodal Safety Project (โครงการยกระดับความปลอดภัยของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของเขตรอบนอก) ของ
Portland Bureau of Transportation (PBOT, สํานักงานการขนส่งของเมืองพอร์ ตแลนด์)

ตารางงานของ PGE
•

ตั ้งแต่ช่วงต้ นปี 2563 ถึงช่วงต้ นปี 2564

•

เราคาดว่าจะมีการดําเนินงานก่อสร้ างส่วนใหญ่หรือทังหมดในช่
้
วงกลางวัน และการตัดไฟที่วางแผนไว้ สว่ นใหญ่จะเกิดขึ ้นในช่วงกลางคืน

•

องค์กรทีเ่ ข้ าร่วมทังหมดจะร่
้
วมกันจํากัดผลกระทบในวงกว้ างเท่าที่จะทําได้ พนักงานอาจจําเป็ นต้ องทํางานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือตอนกลางคืนอยู่บอ่ ยครัง้
เพื่อปรับตัวตามปริ มาณการจราจรและจํากัดผลกระทบจากการตัดไฟที่วางแผนไว้

ในขณะที่พนักงานของเราดําเนินงานปรับปรุงบน Division Street ลูกค้ าจํานวนไม่ มากในพืน้ ที่จะไม่ มไี ฟฟ้ าใช้ เป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ตามที่วางแผนไว้

การตัดไฟฟ้ าในสถานที่ของคุณตามที่วางแผนไว้ จะมีขัน้ ตอนดังต่ อไปนี ้
•

PGE จะแจ้ งให้ คุณทราบถึงการตัดไฟฟ้ าล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 48 ชั่วโมง
หากลูกค้ าที่เป็ นผู้อยู่อาศัยไม่ได้ รับป้ายแขวนประตูที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดับไฟฟ้าที่วางแผนไว้ จากนั ้น นัน่ หมายความว่าไฟฟ้าจะไม่ดบั ในพื ้นทีข่ องคุณ

•

เราจะติดต่ อธุรกิจที่จะได้ รับผลกระทบโดยตรง เพื่อหารือถึงการวางแผนเรื่ องการตัดไฟฟ้ า

•

ปกติแล้ วคุณจะไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั ้น อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายประการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ทําให้ คณ
ุ อาจไม่มีไฟฟ้าใช้ ไปหลายชัว่ โมง

•

บ้ านเรือนและธุรกิจทังหมดจะต้
้
องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับการไม่มีไฟฟ้าใช้ โปรดอ่านขันตอนในการเตรี
้
ยมพร้ อมสําหรับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตั ้งแต่ตอนนี ้ได้ ใน
portlandgeneral.com/outage

คุณใช้ ไฟฟ้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านการแพทย์ หรือเพื่อดูแลภาวะความพิการของคุณหรือไม่
เราให้ ความสําคัญกับความเป็ นอยู่ทดี่ ีของคุณเป็ นอันดับหนึ่ง และการเตรียมพร้ อมสําหรับเหตุไฟฟ้าดับก็เป็ นเรื่องสําคัญเช่นกัน เพราะสามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ เมื่อ
หากการตัดไฟฟ้าครัง้ นี ้หรือครัง้ ใดๆ ทีว่ างแผนไว้ อาจกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณ โปรดติดต่อเราได้ ทหี่ มายเลข 503-612-3730
เพื่อพูดคุยถึงวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณหรื อเข้ าไปที่ portlandgeneral.com/
outages/power-out/powering-medical-equipment

บทบาทของ PGE ด้ านโครงการยกระดับความปลอดภัยและการขนส่ งของ Division Street
เจ้ าหน้ าที่ของเราจะปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ของ Division Street ตามที่ปรากฏในแผนทีด่ ้ านบนตั ้งแต่ช่วงต้ นปี 2563 เป็ นต้ นไป งานครัง้ นี ้จะเป็ นการสนับสนุนโครงการของ PBOT และ
TriMet เพื่อยกระดับความปลอดภัยของคนเดินถนน คนที่ใช้ จกั รยานและผู้เดินทางไปทํางานเป็ นประจํา งานปรับปรุงจะรวมถึงการติดตั ้งไฟจราจรใหม่ตรงทางม้ าลาย
การทําเลนจักรยานที่มชี ่องว่างห่างจากเลนอืน่ ๆ และการทําป้ายรถประจําทางให้ ดขี ึ ้น

เรากําลังดําเนินการเพื่อรั บประกันความปลอดภัยของคุณ และนี่คือวิธีท่ คี ุณสามารถช่ วยได้ :
•

คอยติดตามดูการปิ ดเลนหรื อการปิ ดถนนชั่วคราวและทางเบี่ยง เผื่อเวลาสัญจรในบริเวณนี ้

•

ปฏิบัติตามคําสั่งจากผู้ควบคุมการจราจรบริเวณพืน้ ที่ก่อสร้ าง ป้ ายใช้ ทางเบี่ยง และป้ ายใดๆ ที่ช่วยทําให้ ผ้ ขู บั ขี่ ผู้ใช้ จกั รยาน
คนเดินถนนและแรงงานปลอดภัย

•

คอยมองหาป้ าย "ห้ ามจอด" เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยของคนเดินถนนและยานพาหนะ
เราจะใช้ พื ้นที่จอดรถบนท้ องถนนเพื่อวางอุปกรณ์และสร้ างช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างพื ้นที่ทาํ งานของเรา

•

โปรดหลีกเลี่ยงการเข้ ามาในพืน้ ที่ทาํ งานและการหยิบจับอุปกรณ์ ทงั ้ หมด และโปรดเตือนไม่ให้ บตุ รหลานของคุณ หยิบจับอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

การสร้ างอนาคตของพลังงานที่สดใสยิ่งขึน้ ให้ คุณ
การปรับปรุงเสาไฟฟ้าของเราไม่เพียงจะช่วยสนับสนุนการคมนาคมและความปลอดภัยทีด่ ยี ิ่งขึ ้นในเขตแล้ ว ยังจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
และเป็ นการลดความเสี่ยงในการไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อให้ สอดรับกับการเจริญเติบโตในภูมิภาคของเราและช่วยปรับปรุงการดําเนินระบบโดยรวมของเราให้ แก่ลกู ค้ าทุกคน
นี่เป็ นเพียงแค่หนึ่งโครงการจากหลายๆ โครงการที่เราดําเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงโครงข่ายพลังงานให้ ทนั สมัย
เพื่อทําให้ ระบบมีประสิทธิภาพและฟื น้ ตัวจากเหตุขดั ข้ องได้ ดยี ิ่งขึ ้น และเพื่อสร้ างแพลตฟอร์มสําหรับอนาคตของพลังงานสะอาดด้ วย

ขอบคุณสําหรั บความอดทนของคุณในช่ วงเวลาที่เรายกระดับโครงข่ ายพลังงาน
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือว่าการตัดไฟฟ้าที่วางแผนไว้ อาจจะส่งผลกระทบกับคุณอย่างไร โปรดติดต่อเราที่ หมายเลข 503-612-3730 หรือเข้ าไปที่
portlandgeneral.com/divisionproject
อ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ TriMet Division Transit ได้ ที่ trimet.org/division
อ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ PBOT Outer Division Multimodal Safetyได้ ที่ portlandoregon.gov/transportation/74204
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WESTBOUND 3 MIN

ภาพประกอบเป็ นตัวอย่างเท่านัน
� และอาจเปลีย
� นแปลงได ้

� สารใหม่ ซึง� เป็ นส่วนหนึง� ของ
PGE ได ้จับมือกับ TriMet เพือ
� ติดตัง� สายไฟฟ้ าและสายสือ
� มต่อกับป้ ายรถประจําทางทีอ
Division Street โครงการ โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
� เชือ
� ป
ั เกรดมาใหม่
และเพือ
� เป็ นการจัดพืน
� ทีส
� ําหรับการปรับปรุงของ TriMet
เราจึงกําลังดําเนินการย ้ายอุปกรณ์สาธารณูปโภค รวมถึงเสาไฟฟ้ าและสายต่างๆ
เราจําเป็ นต ้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้ าให ้แก่ลก
ู ค ้าบางรายทีอ
� าศัยอยูบ
่ ริเวณเส ้นทางดังกล่าวเพียงชัว�
ครู่ เพือ
� ปฏิบต
ั งิ านอย่างปลอดภัย หากคุณจะไม่มไี ฟฟ้ าใช ้
เราจะแจ ้งให ้คุณทราบถึงวันและเวลาทีค
� ณ
ุ จะไม่มไี ฟฟ้ าใช ้
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8 ป้ ายรถประจําทางพร ้อมหลังคา

6 ตําแหน่งทีต� งั � เดิมและขนาดของเสาไฟฟ้ า

9 ตู ้เก็บของใหม่

ทีป
� รับปรุงใหม่

7 ชานชาลาของ Hop Fastpass

4 สายไฟฟ้ าและสายสือ� สารใต ้ดินใหม่

3 ตู ้ไฟฟ้ าใต ้ดินตู ้ใหม่

การปร ับปรุงของ Trimet

9

้ ลของ Trimet
5 ป้ายแสดงขอมู

1 พืน
� ทีเ� พิม
� เติมเพือ
� รองรับการปรับปรุงในอนาคต
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2 ตําแหน่งทีต� ัง� ใหม่และขนาดของเสาไฟฟ้ า

1

การอ ัปเกรดของ PGE

6

ภาพทีแ
� สดงให้เห็นถึงการดําเนินโครงการ Division St. โครงการ

