
Medical Baseline Program 
Introduksiyon 

 
 

Maligayang pagdating sa introduksiyon sa PG&E Medical Baseline Program. 
 

Nagbibigay ito ng enerhiya sa pinakamababang presyo sa kasalukuyan mong plano sa bayad 
kung mayroon kang kuwalipikadong medikal na kagamitan sa iyong tahanan. O medikal na 
kondisyong na may partikular na pangangailangan ng pampainit o pampalamig. Para mas 
mababa ang babayaran mo para sa kailangan mong enerhiya. 

 
Ilang halimbawa ng kuwalipikadong medikal na kagamitan ang mga wheelchair na de-motor, 
CPAP na makina, respirator, at makina ng dialysis. 

 
Ilang kuwalipikadong kondisyon ang sleep apnea, multiple sclerosis, paraplegia, quadriplegia, 
hemiplegia at iba pang may partikular na pangangailangan ng pampainit at pampalamig. 

 
Habang nasa panahon ng tagsunog, maaaring maputol ang kuryente sa mga dahilang 
pangkaligtasan. Ang mga kostumer ng Medical Baseline ay makatatanggap ng dagdag na abiso 
bago ang isang Public Safety Power Shutoff. Binibigyan ka nito ng dagdag na oras para 
maghanda bago ang pagkawala ng kuryente para manatili kang ligtas. 

 
Hindi nakabatay sa kita ang kwalipikasyon, kundi sa mga medikal na pangangailangan lang 

ng pasyente sa tahanan. Pinakamadaling opsiyon ang pag-apply sa online, at pinakamabilis 

na masisimulan ang pagkuha ng mga benepisyo mo. 

Sundin lang ang sumusunod na mga hakbang na ito: 
 

Una: Punan ang online na form ng aplikasyon sa pge.com/medicalbaseline. 
 

Ikalawa: Makakatanggap ka ng email na mayroong natatanging code ng kumpirmasyon mo at 
mga tagubilin. 
Ibahagi ang mga ito sa iyong kuwalipikadong medikal na practitioner at ipaliwanag na kailangan 
mo ng tulong sa iyong aplikasyon. 

 
Ikatlo: Gagamitin ng medikal na practitioner mo ang iyong natatanging code para makumpleto 
ang kanilang bahagi. 

 
Ikaapat: Sa sandaling naiproseso na ang iyong aplikasyon, maililista ka na sa programa. Maaaring 
maibukod ang ilang plano sa bayad sa kuryente. Tingnan online sa pge.com/medicalbaseline 
para sa dagdag na impormasyon. 

 
Puwede mo ring bisitahin ang pge.com/medicalbaseline para makapag-download at makapag-
print ng papel na form ng aplikasyon na pupunan at ipadala sa amin sa koreo. O tumawag sa 1-
800-743-5000 para humiling ng papel na form ng aplikasyon na malaki ang pagkaprinta o nasa 



Braille na ipapadala sa iyo sa koreo. Puwede kang tulungan ng kinatawan ng serbisyo sa 
kostumer sa anumang tanong na maaaring mayroon ka. 

 
Narito kami para tumulong. Salamat sa pag-alam tungkol sa Medical Baseline Program. 


