
 نصائح السالمة لذوي االحتیاجات الطبیة  النص:

بقطع التیار الكھربائي بشكٍل استباقي عندما یتم   PG&Eلتقلیل التھدید المتزاید الناجم عن حرائق الغابات، قد تقوم شركة 
ویجب  وإذا كنَت تعتمد على الكھرباء لتلبیة االحتیاجات الطبیة، فنحن نحثّك على وضع خطة طوارئ. التنبؤ بالطقس القاسي.

تتضّمن خّطتك االحتفاظ بأرقام ھواتف الطوارئ في متناول الید، وتحدید مكان تذھب إلیھ إذا كنَت بحاجة إلى االنتقال،  أن
التابع لشركة   ical Baseline ProgramMedوالتفكیر في خیار الطاقة االحتیاطیة والتأكُّد من تسجیلك في برنامج 

.PG&E 

لدیھا برنامج مساعدة مالیة  PG&Eإذا كنَت عمیالً فردیًا تُعاني من حالة طبیة تجعلك بحاجة إلى طاقة خاصة، فإن شركة  
لة في طاقة إضافیة بأقل سعر إذا كان لدیك معدات طبیة ُمؤھّ   Medical Baseline Programیُوفِّر برنامجنا  لمساعدتك.

تتضّمن  منزلك أو حالة طبیة ذات متطلبات تدفئة أو تبرید ُمحّددة، لذلك یمكنك أن تدفع مبلغ أقل نظیر الطاقة التي تحتاجھا.
تي تُوفِّر ضغًطا إیجابیًا مستمًرا في  ال CPAPأمثلة المعدات واالحتیاجات الطبیة الُمؤّھلة: الكراسي المتحركة اآللیة، وآالت 

األھلیة ال   مجرى الھواء لعالج توقُّف التنفس أثناء النوم أو الربو والحاالت األخرى التي لھا احتیاجات خاصة للتدفئة والتبرید.
 تعتمد على الدخل، بل تعتمد فقط على االحتیاجات الطبیة للمریض في المنزل. 

لذلك في   وفي مراكز المعیشة المستقلة ھو أننا نعمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة. CFILCما یجعلنا مختلفین في مراكز 
  PG&Eمع شركة  CFILC، تعاونْت مراكز Power Safety Shutoffsالعام الماضي، خالل فترات تنفیذ إجراءات 

تلقّینا اتصاالت من عّدة أشخاص وقالوا، "ھل ھناك أي شيء یمكنني القیام بھ للحفاظ على استمرار  إلجراء اختبار تجریبي.
، وأستخدم مكثف أكسجین"  CPAPأستخدم جھاز  أنا أتناول دواء، وساءْت األمور بخصوص أدویتي. الطاقة في منزلي.

زمة لألشخاص الذین تواصلوا معنا ویحتاجون إلى دعم كھربائي أثناء انقطاع التیار  وتمّكنا من توفیر الدعم والموارد الال
من ذوي اإلعاقة وتعتمد على الكھرباء الحتیاجات إعاقتك على أساٍس یومي، فقد تكون ُمؤّھالً  إذا كنَت شخًصا  الكھربائي.

یمكنك التقدُّم عبر موقعنا اإللكتروني  لخدمات الوصول إلى الموارد في حاالت الكوارث واإلعاقة.
www.disabilitydisasteraccess.org .وما علیك سوى ملء الطلب، وسنأتي إلیك ونساعدك  للحصول على الخدمات

فقط "سأذھب إلى منزل أختي في مقاطعة أخرى إذا حدَث شيء ما في مكان أعیش  في إعداد خطة استعداد شخصیة، ولیس 
وسوف نُساعدك في معرفة ما إذا كنَت  فیھ"، ولكن خطة شخصیة فعلیة تستند إلى المكان الذي تتواجد فیھ جغرافیًا في الوالیة.

الخاص بالمرافق، وكذلك معرفة ما إذا كنَت ستستفید من بطاریة  Medical Baseline Programمؤّھالً لبرنامج 
 Public Safety Power Shutoff.محمولة في منزلك أثناء تنفیذ إجراء 


