
Bản dịch: Lời khuyên an toàn dành cho người có nhu cầu y tế 
 
Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng, PG&E có thể chủ động ngắt nguồn 
điện khi dự báo điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nếu quý vị phụ thuộc vào nguồn điện để 
đáp ứng nhu cầu y tế, chúng tôi khuyên quý vị nên lập một kế hoạch khẩn cấp. Kế 
hoạch của quý vị cần liệt kê sẵn các số điện thoại khẩn cấp, xác định một địa điểm cần 
tới nếu quý vị cần chuyển chỗ, cân nhắc phương án nguồn điện dự phòng và đảm bảo 
quý vị đăng ký với chương trình Medical Baseline Program của PG&E. 

 
Nếu quý vị là khách hàng cư trú mắc tình trạng bệnh lý khiến quý vị có nhu cầu nguồn 
điện đặc biệt, PG&E có chương trình hỗ trợ tài chính để giúp quý vị. Chương trình 
Medical Baseline Program của chúng tôi cấp nguồn điện bổ sung ở mức giá thấp nhất 
nếu quý vị có thiết bị y tế đủ điều kiện tại nhà hoặc mắc tình trạng bệnh lý có yêu cầu 
riêng về sưởi ấm hoặc làm mát, vì vậy quý vị có thể trả ít tiền hơn cho nguồn điện mà 
mình cần. Một số ví dụ về thiết bị y tế và tình trạng bệnh lý đủ điều kiện bao gồm: xe 
lăn chạy điện, máy CPAP cung cấp áp suất đường thở dương liên tục để điều trị chứng 
ngưng thở khi ngủ hoặc hen suyễn và các tình trạng khác có nhu cầu đặc biệt về sưởi 
ấm và làm mát. Việc đủ điều kiện không dựa trên thu nhập, mà chỉ dựa trên nhu cầu y 
tế của bệnh nhân tại nhà. 

 
Điều khiến chúng tôi khác biệt tại CFILC và ở Independent Living Centers đó là chúng 
tôi được điều hành bởi và hoạt động vì người khuyết tật. Vì vậy, năm ngoái, trong các 
đợt Cắt điện để đảm bảo an toàn, CFILC đã hợp tác với PG&E để triển khai một 
chương trình thí điểm. Nhiều người đã liên hệ với chúng tôi và nói “tôi có thể làm gì để 
duy trì nguồn điện tại ở nhà không. Tôi có bệnh, bệnh của tôi sẽ trở nặng. Tôi phải 
dùng máy CPAP, tôi có dùng máy tạo oxy”, rồi thì chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp 
các nguồn lực cần thiết cho những người liên hệ với chúng tôi và cần hỗ trợ về nguồn 
điện dự phòng khi xảy ra mất điện. Nếu quý vị là người khuyết tật mà phải phụ thuộc 
vào nguồn điện vì lý do khuyết tật, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình 
Disability Disaster Access and Resource Services. Đăng ký dịch vụ này qua trang web 
của chúng tôi, www.disabilitydisasteraccess.org. Quý vị điền vào đơn đăng ký, chúng 
tôi sẽ tới và hỗ trợ quý vị chuẩn bị một kế hoạch ứng phó cụ thể cho cá nhân, không chỉ 
là kiểu “tôi sẽ tới nhà của em gái ở quận khác nếu có điều gì đó xảy ra ở nơi tôi sống), 
mà là kế hoạch cụ thể cho cá nhân thực sự dựa vào vị trí địa lý của quý vị ở tiểu bang. 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc đánh giá xem quý vị có đủ điều kiện cho chương trình 
Medical Baseline Program của điện lực không, đồng thời xác định xem liệu quý vị có 
thể tận dụng nguồn ắc-quy dự phòng ở nhà khi xảy ra Cắt điện vì an toàn cộng đồng 
không. 


