HOẠT ĐỘNG: SẴN SÀNG CHO CƠN BÃO
365 ngày một năm

Lập kế hoạch và phục hồi
sau bão đã được chứng
minh

Cách sử dụng bản đồ mất điện
Get the latest storm
updates
Nhập
địa chỉ của bạn
Register for Outage Alerts

• Chúng tôi lên kế hoạch cho các nỗ lực khôi
phục trong vài tháng trước khi có dấu hiệu
đầu tiên của thời tiết khắc nghiệt.

vào chỗ này.

• Chúng tôi tuân theo một kế hoạch chi tiết, đã
được tập dượt và phù hợp với chúng tôi.
• Chúng tôi theo dõi các mối đe dọa thời tiết
24/7, 365 ngày một năm.
• Chúng tôi ưu tiên các địa điểm xung yếu
phối hợp với các cơ quan chức năng địa
phương trước cơn bão.
• Chúng tôi tiến hành các cuộc diễn tập về
bão hằng năm và xem xét, rút ra bài học kinh
nghiệm sau mỗi cơn bão.
• Chúng tôi là nhà lãnh đạo được công nhận
trong việc ứng phó với bão.

Theo cơn bão, chúng tôi
cung cấp
• Dịch vụ phục hồi và khi nào là an toàn để
làm như vậy.
• Đánh giá thiệt hại để triển khai đúng số
lượng nhân lực với vật liệu phù hợp.
• Khôi phục các nhà máy điện bị hư hỏng nhẹ
và các đường dây tải điện lớn.
• Sửa chữa các trạm biến áp và đường dây
phân phối phục vụ các khách hàng quan
trọng, như bệnh viện, cảnh sát, cấp thoát
nước và mạng lưới thông tin liên lạc.

Thông báo cho khách hàng
• Entergystormcenter.com vẫn là nơi cung cấp thông tin đảm bảo an toàn khi có bão,
chuẩn bị và khôi phục.
• Entergy.com/viewoutages là hệ thống trang web hoạt động trực tuyến, cung cấp
thông tin về sự cố mất điện và ước tính khôi phục.

Soạn tin REG gửi 36778 để nhận thông báo bằng
văn bản hoặc báo mất điện.
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