
Introdução ao Medical Baseline 
Program 

 
 

Bem-vindo a esta introdução ao Medical Baseline Program da PG&E. 
 

Ele fornece energia ao preço mais baixo no seu plano de tarifas atual, se tiver equipamentos 
médicos qualificados em sua casa. Ou uma condição médica com necessidades específicas de 
aquecimento ou refrigeração. Assim, paga menos pela energia que precisa. 

 
Alguns exemplos de equipamentos médicos qualificados incluem cadeiras de rodas 
motorizadas, máquinas de CPAP, respiradores e máquinas de diálise. 

 
Algumas condições de qualificação são apneia do sono, esclerose múltipla, paraplegia, 
quadriplegia, hemiplegia e outras que têm necessidades específicas de aquecimento e 
refrigeração. 

 
Durante a temporada de incêndios florestais, a energia pode ser interrompida por motivos de 
segurança. Os clientes do Medical Baseline recebem notificações adicionais antes de um corte 
de energia de segurança pública. Isto dá-lhe tempo extra para se preparar antes do corte de 
energia, para que possa ficar seguro. 

 
A elegibilidade não é baseada no rendimento, apenas nas necessidades médicas do doente 

em casa. A inscrição online é a opção mais fácil e os seus benefícios são iniciados mais 

rapidamente. 

Basta seguir estes passos: 
 

Um: Preencha o formulário de inscrição online em pge.com/medicalbaseline. 
 

Dois: Receberá um e-mail com o seu código de confirmação exclusivo e instruções. 
Partilhe-os com o seu médico qualificado e explique que precisa de ajuda com a sua inscrição. 

 
Três: O seu médico usará o seu código exclusivo para concluir a sua porção. 

 
Quatro: Assim que a sua inscrição for processada, será inscrito no programa. Certos planos de 
tarifas elétricas podem ser excluídos. Consulte online em pge.com/medicalbaseline para obter 
mais informações. 

 
Pode também visitar pge.com/medicalbaseline para transferir e imprimir um formulário de 
inscrição em papel para preencher e enviar para nós. Ou ligue para 1-800-743-5000 e solicite 
que um formulário de inscrição em papel em letras grandes ou em Braille seja enviado para si. O 
representante de atendimento ao cliente pode ajudá-lo com qualquer dúvida que possa ter. 

 
Estamos aqui para ajudar. Obrigado por saber mais sobre o Medical Baseline Program. 


