
Transcrição: Dicas de segurança para pessoas com necessidades médicas 
 
Para reduzir a crescente ameaça de incêndios florestais, a PG&E pode desligar a 
energia proativamente quando houver previsão de mau tempo. Se depender de 
eletricidade para necessidades médicas, recomendamos que faça um plano de 
emergência. O seu plano deve incluir manter os números de telefone de emergência à 
mão, identificar um lugar para ir se precisar de se mudar, considerar uma opção de 
energia reserva e garantir que está inscrito no Medical Baseline Program da PG&E. 

 
Se for um cliente residencial com uma condição médica que faz com que tenha 
necessidades especiais de energia, a PG&E tem um programa de assistência 
financeira para o ajudar. O nosso Medical Baseline Program fornece energia extra pelo 
menor preço se tiver equipamentos médicos qualificados em sua casa ou uma 
condição médica com requisitos específicos de aquecimento ou refrigeração, para que 
possa pagar menos pela energia necessária. Exemplos de equipamentos médicos 
qualificados e necessidades incluem: cadeiras de rodas motorizadas, máquinas de 
CPAP que fornecem pressão positiva contínua nas vias aéreas para tratar apneia do 
sono ou asma e outras condições que têm necessidades especiais de aquecimento e 
refrigeração. A elegibilidade não é baseada no rendimento, apenas nas necessidades 
médicas do doente em casa. 

 
O que nos diferencia no CFILC e nos Centros de Vida Independente é que somos 
dirigidos por e para pessoas com deficiência. Então, no ano passado, durante os cortes 
de segurança de energia, CFILC juntou-se à PG&E para executar uma espécie de 
piloto. Tivemos várias pessoas a chegar e a dizer: "há alguma coisa que possa fazer 
para manter a energia na minha casa? Tenho medicação, a minha medicação está a 
estragar-se. Uso uma máquina de CPAP, uso um concentrador de oxigénio" e fomos 
capazes de fornecer o suporte e os recursos necessários para as pessoas que nos 
procuraram e precisam de suporte de reserva elétrica durante um corte de energia. Se 
for uma pessoa com deficiência que depende de eletricidade diariamente para as suas 
necessidades de deficiência, pode ser elegível para Serviços de Recursos e Acesso a 
Desastres para Deficientes. O nosso website para solicitar serviços é 
www.disabilitydisasteraccess.org. Você preenche um formulário, nós entraremos e 
ajudaremos a preparar um plano de preparação personalizado, não apenas "vou para 
casa da minha irmã noutro município se algo acontecer onde moro", mas um plano 
personalizado real baseado no local onde está geograficamente no estado. 
Ajudaremos a descobrir se se qualifica para o Medical Baseline Program e também se 
beneficiaria de uma bateria portátil em sua casa durante um corte de energia de 
segurança pública. 


