
ਪ�ਤੀਿਲਪੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਅ 
 
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਗੱ ਦੇ ਵਧ ਰਹ ੇਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੋਣ ਤੇ PG&E ਸਰਗਰਮੀ 
ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦਜੂੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਬੈਕਅੱਪ 
ਪਾਵਰ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂPG&E ਦ ੇਮੈ 
Medical Baseline Program ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ Medical 
Baseline Program ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਹੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਕੂਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ
ਲੋੜੀਦਂੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਯੋਗਤਾ ਪਰੂੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤ ੇਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ, CPAP ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਜ ੋਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਾਂ 
ਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏਅਰਵੇਅ ਪ�ਸ਼ੈਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਜੰਨਾ  
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਕੂਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਸਰਫ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

 
CFILC ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਲਿਵਗੰ ਸ�ਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਹ 
ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾ ਂਦਆੁਰਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਦਂੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਾਵਰ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ਟਆਫ਼ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, CFILC ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ PG&E ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਮੰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ  ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ� ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ� ਇੱਕ CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮ� ਇੱਕ 
ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸ�ਟਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਕੱ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੌਰਾਨ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹ ੋਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਅਪੰਗਤਾ ਆਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.disabilitydisasteraccess.org ਹੈ। 
ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ, ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਤਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਨਾ ਿਸਰਫ਼, "ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਉਟਂੀ ਿਵਚੱ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮ� ਰਿਹੰਦਾ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ", ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਆਧਾਿਰਤ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸੀ ਂਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ। 
ਅਸੀ ਂਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ Medical Baseline Program 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟੱਆਫ (Public Safety 
Power Shutoff) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਤ� ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 


