
 نکات ایمنی برای افراد دارای نیازھای پزشکی  رونوشت:
 

بینی آب و ھوای نامساعد برق را فعاالنھ قطع  در صورت پیش PG&Eسوزی، ممکن است جھت کاھش خطر فزاینده آتش
طرح شما باید   کنیم کھ یک طرح اضطراری تھیھ کنید.ی بھ برق وابستھ ھستید، توصیھ میاگر برای نیازھای پزشک  کند.

ھای تلفن اضطراری، تعیین یک مکان برای رفتن بھ آنجا در صورت  دسترس نگھ داشتن شماره شامل این موارد باشد: در
 PG&E's Medicalنیاز بھ جابجایی، در نظر گرفتن یک گزینھ برق پشتیبان و حصول اطمینان از اینکھ برای 
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یک برنامھ کمک مالی  PG&Eید، اگر شما یک مشتری مسکونی دارای مشکل پزشکی ھستید و بھ برق نیاز ویژه دار
اگر شما در خانھ خود تجھیزات پزشکی واجد شرایط دارید یا دچار مشکل پزشکی ھستید کھ   کند.دارد کھ بھ شما کمک می

ترین قیمت  با پایین Medical Baseline Programبھ موجب آن بھ تجھیزات خاص گرمایشی یا سرمایشی نیاز دارید، 
برخی از   زتان مبلغ کمتری پرداخت کنید.توانید برای انرژی مورد نیادھد، در نتیجھ میانرژی اضافی بھ شما ارائھ می 

کھ برای درمان آپنھ   CPAP ی، دستگاهھای تجھیزات پزشکی واجد شرایط عبارتست از: صندلی چرخدار موتورنمونھ
یشی دارند، فشار ھوای مثبت مداوم ارائھ ھایی کھ نیاز ویژه بھ سیستم گرمایشی و سرماخواب یا آسم و سایر بیماری

 شوند.شکی بیمار در خانھ در نظر گرفتھ میواجد شرایط بودن بر مبنای درآمد نیست، بلکھ فقط نیازھای پز دھد.می
 

است کھ  کند آن ) متمایز میIndependent Living Centersو مراکز زندگی مستقل ( CFILCآنچھ ما را در 
در طول قطع برق  بنابراین سال گذشتھ،  کند.شود و برای آنھا فعالیت میمجموعھ ما توسط افراد دارای معلولیت اداره می

تعدادی از افراد مراجعھ کردند   ھمکاری کرد. PG&Eبرای اجرای نوعی آزمایش با  CFILCبرای حفظ ایمنی عمومی، 
من از   رود.من تحت درمان ھستم، و درمانم خوب پیش نمی توانم کاری کنم تا برق خانھ من وصل بماند.و گفتند، "آیا می

انی و منابع مورد نیاز کنم" و ما توانستیم پشتیبکنم، من از یک متمرکزکننده اکسیژن استفاده میاستفاده می CPAPدستگاه 
اگر شما یک فرد دارای   افرادی را کھ بھ ما مراجعھ کردند و در طول قطع برق بھ برق پشتیبان نیاز داشتند، ارائھ دھیم. 

توانید واجد شرایط معلولیت ھستید و ھر روز برای رفع نیازھای مربوط بھ معلولیت خود بھ برق وابستھ ھستید، می
Disability Disaster Access and Resource Services .درخواست این خدمات  وبسایت ما برای  باشید

وقتی شما یک تقاضانامھ را تکمیل کنید، ما وارد عمل   . www.disabilitydisasteraccess.orgعبارتست از 
اگر در محل کنیم؛ این طرح فقط این نیست کھ، " سازی شده کمک میشویم و بھ شما در تھیھ یک طرح آمادگی شخصیمی

سازی شده واقعی بر  روم"، بلکھ یک طرح شخصیزندگی من اتفاقی بیفتد من بھ خانھ خواھرم در شھرستان دیگر می
کنیم تا دریابید کھ آیا واجد شرایط تاسیسات  ما کمک می اساس محل زندگی شما از نظر جغرافیایی در ایالت است.

Medical Baseline Program توانید در طول یک ھستید یا خیر، و ھمچنین متوجھ شوید کھ آیا میPublic 
Safety Power Shutoff  .از یک باتری سیار در خانھ خود استفاده کنید یا خیر 


