
Giới thiệu Medical Baseline 
Program 

 
 
Chào mừng đến phần giới thiệu về Medical Baseline Program của PG&E. 

 
Chương trình này cung cấp năng lượng ở mức giá thấp nhất trong gói cước hiện tại của 
quý vị nếu nhà quý vị có thiết bị y tế đủ điều kiện, hoặc mắc tình trạng bệnh lý có nhu 
cầu riêng về sưởi ấm hoặc làm mát. Vì vậy, quý vị sẽ trả ít hơn cho phần năng lượng 
mình cần. 

 
Một số ví dụ về thiết bị y tế đủ điều kiện bao gồm xe lăn chạy điện, máy CPAP, máy 
thở và máy lọc thận. 

 
Một số tình trạng đủ điều kiện bao gồm ngưng thở khi ngủ, đa xơ cứng, liệt hai chân, liệt 
tứ chi, liệt nửa người và các bệnh khác có nhu cầu cụ thể về sưởi ấm và làm mát. 

 
Trong mùa cháy rừng, nguồn điện có thể bị ngắt vì lý do an toàn. Khách hàng tham gia 
chương trình Medical Baseline được nhận thông báo bổ sung trước khi Ngắt nguồn 
điện vì an toàn cộng đồng. Điều này giúp quý vị có thêm thời gian để chuẩn bị trước khi 
mất điện để có thể đảm bảo an toàn. 

 
Việc đủ điều kiện không dựa trên thu nhập, mà chỉ dựa trên nhu cầu y tế của bệnh 

nhân tại nhà. Đăng ký trực tuyến là lựa chọn dễ nhất và giúp quý vị nhận lợi ích 

được nhanh nhất. 

Chỉ cần làm theo các bước sau: 
 
Một: Điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại địa chỉ pge.com/medicalbaseline. 

 
Hai: Quý vị sẽ nhận được email cùng mã xác nhận duy nhất của quý vị và hướng dẫn. 
Chia sẻ mã với bác sĩ đủ điều kiện của quý vị và giải thích rằng quý vị cần trợ giúp với 
đơn đăng ký của mình. 

 
Ba: Bác sĩ của quý vị sẽ sử dụng mã duy nhất này để hoàn thành phần điền thông tin 
của họ. 

 
Bốn: Sau khi đơn của quý vị được xử lý, quý vị sẽ được ghi danh tham gia chương trình. 
Một số gói cước tiền điện có thể không bao gồm. Kiểm tra trực tuyến tại địa chỉ 
pge.com/medicalbaseline để biết thêm thông tin. 

 
Quý vị cũng có thể truy cập pge.com/medicalbaseline để tải xuống và in mẫu đăng ký ra 
giấy, điền thông tin rồi gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện. Hoặc gọi 1-800-743-5000 
và yêu cầu gửi mẫu đơn đăng ký bằng giấy in khổ lớn hoặc chữ nổi Braille cho quý vị. 
Đại diện dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. 

 
Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn vì đã tìm hiểu về Medical Baseline Program. 


