Informacja o kontakcie w sprawie wyłączeń energii
elektrycznej w RE Busko
poniedziałek, 31 grudnia 2018
W związku z uruchomieniem w PGE Dystrybucja S.A. centralnego systemu przyjmowania zagrożeń związanych z pracą
urządzeń i sieci elektroenergetycznych (np.: zerwane lub obniżone przewody, otwarte lub uszkodzone urządzenia
elektryczne) i zgłoszeń dotyczących awarii w zasilaniu w energię elektryczną odbiorców oraz informowania odbiorców o
planowych i awaryjnych przerwach w dostawie energii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje że
dedykowanym kanałem do zgłoszeń o zagrożeniach, zerwanych przewodach, usterkach urządzeń elektroenergetycznych,
braku zasilania w energię elektryczną, nieprawidłowych parametrach napięcia itp. jest nr 991.
Pod nr 991 można również odsłuchać komunikaty dotyczące planowanych i awaryjnych wyłączeń energii. Planowane przerwy
w dostawie ogłaszane są również na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/ w dziale planowane wyłączenia.
Na stronie tej można zapisać się do newslettera o planowanych wyłączeniach. W celu otrzymywania informacji e-mailowej o
planowanych wyłączeniach energii elektrycznej należy na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl wybrać zakładkę
,,informacje o wyłączeniach", następnie otworzyć zakładkę ,,zamów newsletter z informacjami o wyłączeniach" po czym
dokonać rejestracji adresu z podaniem adresu email.
Wyłączenia planowe nanoszone są na stronę internetową, zakładany jest komunikat w systemie CE, przygotowywane jest
ogłoszenie które posterunki lub wydział RU wywieszają w terenie na tablicach ogłoszeń.
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