
Transcript: Ilang Tip sa Kaligtasan para sa mga may Medikal na Pangangailangan 
 
Para mabawasan ang lumalaking banta ng sunog, maaaring pangunahan ng PG&E na 
patayin ang kuryente kapag napipinto ang masamang lagay ng panahon. Kung umaasa 
ka sa kuryente para sa iyong mga medikal na pangangailangan, hinihikayat ka naming 
gumawa ng planong pang-emergency. Dapat kasama sa iyong plano ang 
pagpapanatiling handa sa iyong mga numero ng teleponong pang-emergency, 
pagtukoy sa lugar na pupuntahan kung kailangan mong lumipat, pagsasaalang-alang 
sa isang opsyon ng reserbang kuryente at pagtiyak na nakalista ka sa PG&E's Medical 
Baseline Program. 

 
Kung isa kang residensiyal na kostumer na may medikal na kondisyong nagdudulot sa 
iyong magkaroon ng espesyal na mga pangangailangan ng kuryente, may programang 
tulong sa pananalapi ang PG&E para matulungan ka. Ang aming Medical Baseline 
Program ay nagbibigay ng dagdag na kuryente sa pinakamababang presyo kung 
mayroon kang kwalipikadong medikal na kagamitan sa iyong tahanan o medikal na 
kondisyong may partikular na pangangailangan ng pampainit o pampalamig, para mas 
mababa ang babayaran mo para sa kuryenteng kailangan mo. Kasama sa mga 
halimbawa ng kwalipikadong medikal na kagamitan at pangangailangan ang: 
wheelchair na de-motor, CPAP na mga makinang nagbibigay ng tuloy-tuloy na 
positibong presyur sa daanan ng hangin para gamutin ang sleep apnea o hika at iba 
pang mga kondisyong mayroong espesyal na pangangailangan ng pampainit o 
pampalamig. Hindi nakabatay sa kita ang kwalipikasyon, kundi sa mga medikal na 
pangangailangan lang ng pasyente sa tahanan. 

 
Ang ipinagkaiba namin sa CFILC at Independent Living Centers ay pinapagana kami ng 
at para sa mga taong may kapansanan. Kaya noong nakaraang taon, habang 
mayroong mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan, nakipagtulungan ang CFILC 
sa PG&E para patakbuhin ang isang parang panimula. Maraming tao ang nagpapaabot 
sa amin at nagsasabi, “mayroon ba akong magagawa para mapanatili ang kuryente sa 
bahay ko. May medikasyon ako, sumasama ang medikasyon ko. Gumagamit ako ng 
CPAP na makina, gumagamit ako ng oxygen concentrator” at nakapagbigay kami ng 
kailangang suporta at mga mapagkukunan para sa mga taong nagpaabot sa amin at 
nangailangan ng suporta sa reserbang kuryente habang may pagkawala ng kuryente. 
Kung isa kang taong may kapansanang umaasa sa kuryente para sa iyong mga 
pangangailangan sa kapansanan sa araw-araw, puwedeng kwalipikado ka para sa 
Disability Disaster Access and Resource Services. Ang website namin para sa pag-
apply sa mga serbisyo ay www.disabilitydisasteraccess.org. Pupunan mo ang isang 
aplikasyon, pupunta kami at tutulungan ka sa paghahanda ng iyong personalisadong 
plano ng kahandaan, hindi lang, “Pupunta ako sa bahay ng kapatid ko sa ibang county 
kapag mayroong nangyari sa tinitirhan ko”, kundi aktuwal na personalisadong plano 
base sa kung nasaan ka sa heograpiya ng estado. Tutulong kaming alamin kung 
kwalipikado ka para sa Medical Baseline Program ng kagamitan, at sa pag-alam din 
kung makikinabang ka sa isang portable na baterya sa iyong tahanan habang 
mayroong Public Safety Power Shutoff. 


