˜°n Xin Tham Gia Ch˛°ng Trình Medical Baseline—Ph˝n A (Do khách hàng ˜i°n.)
Dành ˜˛ Ghi Danh Tham Gia Ch˝˙ng Trình Medical Baseline và Tái Chˆng Nhˇn
B˙ˆC 1 Thông Tin v Tr˛°ng Mc Dch V và Khách Hàng
(Vui lòng vit ch in hoa.)

S‰ TR‡⁄NG M—C KHÁCH HÀNG PG&E

TÊN KHÁCH HÀNG (nh˝ ghi trong hóa ˜˙n PG&E)

TÊN C‡ DÂN S… D—NG D–CH V— MEDICAL BASELINE (nu không phi là tên khách hàng)

“–A CHƒ N⁄I NH‹N D–CH V—

THÀNH PH‰

C›N H− #

TI„U BANG

MÃ B‡U CHÍNH

“–A CHƒ N⁄I NH‹N TH‡ C”A KHÁCH HÀNG (nu không phi là ˜ a ch‚ nhˇn d ch v )

C›N H− #

THÀNH PH‰

TI„U BANG

MÃ B‡U CHÍNH

S‰ “I™N THOfI NHÀ

S‰ “I™N THOfI Sf LÀM

B˙ˆC 2 Dành cho nhˇng khách hàng nhn hóa °n dch v ca bên
khác không phi là PG&E

TÊN KHU CHUNG C‡ HOŁC KHU NHÀ L‡U “−NG

“–A CHƒ KHU NHÀ

TÊN QUŒN LÝ KHU NHÀ

S‰ “I™N THOfI C”A KHU NHÀ

TÊN NG‡ŠI THUÊ NHÀ

S‰ “I™N THOfI C”A NG‡ŠI THUÊ NHÀ

B˙ˆC 3 Các l a ch n ˛u tiên v liên lc trong tr˛ng hp cúp in
hoc liên lc khác liên quan n dch v Medical Baseline
(’ánh d†u t†t c các l a ch n thích h�p.)

Vui lòng b o ˛ m là PG&E có các l a ch n ˙u tiên v liên lc ca quý v˘ ˛ chúng tôi có th
liên lc quý v˘ tr˙c khi th c hin k hoch ngt ˛in ˛ b o ˛ m an toàn công cng (PSPS)
hoc các tình hung khác có th dn ˛n cúp ˛in. Trong mt s tr˙ng h�p, chúng tôi c˝ng
có th gˆi th˙. T†t c các ph˙ng th“c liên lc s‘ ˛˙�c sˆ dˇng trong tr˙ng h�p có PSPS.
CÁC LA CH N ˙U TIÊN V LIÊN L C
S ˜in thoi ˜˛ g�i 1:
S ˜in thoi ˜˛ g�i 2:
S di ˜ng ˜˛ nhn tin 1:

Tôi hi˘u và ng ý rng:
1. Nu chuyên gia y t có trình ˜ chˆng nhˇn tình trng
bnh ca c˝ dân ˜ó là vnh vin, PG&E yêu cu phi ˜i°n
giy t chˆng nhˇn hai n˘m mt ln, trong ˜ó cho bit c˝
dân tip t c hi ˜ ˜i°u kin s d ng d ch v ca ch˝˙ng
trình Medical Baseline.
2. Nu chuyên gia y t có trình ˜ chˆng nhˇn bnh trng
ca c˝ dân ˜ó không phi là vnh vin, thì PG&E yêu cu
phi ˜i°n giy t chˆng nhˇn hàng n˘m, trong ˜ó cho
bit c˝ dân tip t c hi ˜ ˜i°u kin s d ng d ch v ca
ch˝˙ng trình Medical Baseline và cn phi ˜i°n ˜˙n xin
m i kèm theo chˆng nhˇn ca mt chuyên gia y t có
trình ˜ hai n˘m mt ln.
3. Các c˝ dân khim th có th˛ liên lc v i PG&E ˜˛ yêu
cu thông báo ˜c bit khi c˙ quan g i ˜i thông báo
v° yêu cu tái chˆng nhˇn (˜i°n ˜˙n xin m i cùng v i
chˆng nhˇn ca mt chuyên gia y t có trình ˜) hoc
t chˆng nhˇn.
4. PG&E không th˛ bo ˜m là d ch v khí ˜t và ˜in s
không b gián ˜on. Tôi có trách nhim thu xp ph˝˙ng
án khác trong tr˝ng hp d ch v khí ˜t b ngt hoc
cúp ˜in.
5. Phi ˜i°n và np c Phn A và Phn B ca mu ˜i°n này
cho PG&E, trên mng tr c tuyn hoc g i qua th˝ b˝u
˜in, thì PG&E m i gii quyt ˜˙n xin.
6. Khách hàng cng có th˛ ˜˝c h˝�ng li t† các ch˝˙ng
trình tit kim n˘ng l˝ng nh˝ Energy Upgrade California®
HomeUpgrade. The Energy Savings Assistance Program
dành cho khách hàng ˜ ˜i°u kin thu nhˇp, cung cp ci
tin min phí. “˛ bit thêm thông tin, vui lòng truy cˇp
pge.com/saveenergy.
7. PG&E có th˛ chia s‘ thông tin liên h ca tôi v i các t’
chˆc, chšng hn nh˝ các c˙ quan tip ˆng kh€n cp ca
ti˛u bang và ˜ a ph˝˙ng, ˜˛ h� có th˛ tr giúp PG&E và
cá nhân tôi trong tr˝ng hp cúp ˜in kéo dài ˜˛ bo v
sˆc kh•e và s an toàn ca tôi.
8. Ph cp Medical Baseline thông th˝ng cung cp thêm
n˘ng l˝ng � mˆc giá thp nht. Ph cp Medical Baseline
˜˝c thêm vào ˜ nh mˆc c˘n bn ca ch˝˙ng trình mˆc
giá thông th˝ng ca quý v . “i v i d ch v ˜in, mˆc
ph cp là 16.438 kWh mt ngày (khong 500 kWh mt
tháng), mt khon ph thêm t˝˙ng ˜˝˙ng v i mˆc tiêu
th ˜in mt ngày ca mt h gia ˜ình s d ng ˜in
trung bình. “i v i d ch v khí ˜t, mˆc ph cp là 0.82192
˜˙n v nhit l˝ng mt ngày (khong 25 ˜˙n v nhit
l˝ng mt tháng), mt khon ph thêm t˝˙ng ˜˝˙ng
v i ba tam cá nguyt (quý ba tháng) s d ng hàng ngày
ca mt h gia ˜ình s d ng khí ˜t trung bình. N˝u
các khon ph cp Medical Baseline này không
°áp ng °˙ c nhu cu v˘ n ng l˙ ng vì lý do s c
kh e cˇa quý v, vui lòng liên l c vi PG&E t i s
1-800-743-5000. Có th˛ ˜�c thêm thông tin v° ch˝˙ng
trình Medical Baseline ti pge.com/medicalbaseline.

B˙ˆC 4 Chˇ Ký
Tôi xác nh˜n thông tin ° trên là ˛úng. Tôi c˝ng xác nh˜n c˙ dân
sˆ dˇng d˘ch vˇ Medical Baseline c˙ ngˇ toàn thi gian ti ˛˘a ch
này và cn ˛n d˘ch vˇ ca ch˙ng trình Medical Baseline. Tôi
˛ng ý cho PG&E xác minh thông tin này. Tôi c˜ng °˛ng ý thông
báo cho PG&E ngay n˝u c˙ dân hˆi °ˇ °i˘u kin °ó chuyn °i
hoc không còn cn dch v cˇa ch˙ng trình Medical
Baseline na.

S di ˜ng ˜˛ nhn tin 2:
Email 1:
Email 2:
Liên lc bŸng TTY ti s ˜in thoi:

KÝ TÊN
CH KÝ CA KHÁCH HÀNG
NGÀY

Tài Liu T “ng, Báo Cáo S˙ B, Phn A
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˜°n Xin Tham Gia Ch˛°ng Trình Medical Baseline—Ph˝n B (Do Chuyên Gia Y T ˜i°n*.)
Chˆng Nhˇn ca Chuyên Gia Y T cho m c ˜ích Ghi Danh Tham Gia Ch˝˙ng Trình Medical Baseline
và Tái Chˆng Nhˇn
B˙ˆC 5 Dành cho chuyên gia y t có trình  in
Tôi ch“ng nhn rng bnh trng và nhu c˝u ca bnh nhân ca tôi: (Vui lòng vit bŸng ch¢ in.)

TÊN H¡ C”A B™NH NHÂN

TÊN G¡I C”A B™NH NHÂN

1. C˝n phi s dng (các) thit b tr sinh† (“ánh du mt l a ch�n.)
Có

Không

(Các) thit b˘ tr� sinh sau ˛ây ˛˙�c sˆ dˇng ti c˙ gia ca bnh nhân nói trên:
Thit b :

“in

Khí ˜t

Thit b :

“in

Khí ˜t

Thit b :

“in

Khí ˜t

†Thit b tr sinh hi ˜ ˜i°u kin là bt kı thit b y t nào ˜˝c s d ng ˜˛ duy trì s sng hoc cn ˜n ˜˛ di chuy˛n. Thit b này phi chy bŸng khí ˜t hoc ˜in do PG&E cung cp. Trong ˜ó bao
głm, nh˝ng không gi i hn � máy tr th� (bình ô-xy nén), máy tr ph’i, máy l�c máu, máy hút, máy kích thích dây thn kinh bŸng ˜in, gc ép và b˙m, l°u phun s˝˙ng aerosol, máy khí dung siêu âm
hoc tnh ˜in, máy nén, máy IPPB, máy l�c thˇn và xe l˘n chy bŸng ˜in. Các thit b dùng ˘ tr liu thay vì tr sinh không hi  iu kin.

2. C˝n s˛�i †m và/hoc làm mát:
Có các kho n phˇ c†p Medical Baseline thông th˙ng dành cho nhu cu s˙°i †m và/hoc làm mát nu bnh nhân b˘ lit hai chi d˙i, lit c tay chân, lit
nˆa ng˙i, mc ch“ng ˛a x c“ng hoc bnh x c“ng bì. C˝ng có các kho n phˇ c†p Medical Baseline thông th˙ng nu bnh nhân có h mišn d˘ch b˘
suy yu, bnh t˜t ˛e d a ˛n tính mng, hoc b†t k€ ch“ng bnh nào cn s˙i m hoc làm l nh thêm vì lý do s c kh e ° duy trì s sng cˇa bnh
nhân hoc tránh ° bnh trm trng hn.
Cn s˙i m thêm vì lý do sˆc kh•e: (“ánh du mt l a ch�n.)

Có

Không

Cn làm l nh thêm vì lý do sˆc kh•e: (“ánh du mt l a ch�n.)

Có

Không

3. Tôi ch“ng nhn rng s‘ c˝n phi có (các) thit b tr sinh và/hoc s˛�i †m hoc làm lnh thêm cho khong: (“ánh du mt l a ch�n.)
S n˘m:

hoc

Vnh vin

TÊN CHUYÊN GIA Y Tœ

S‰ “I™N THOfI

“–A CHƒ PHÒNG MfCH

THÀNH PH‰

TI„U BANG

MÃ B‡U CHÍNH

S‰ GIžY PHÉP HÀNH NGH� Y KHOA DO TI„U BANG CžP HOŁC S‰ GIžY PHÉP HÀNH NGH� DO QUÂN “−I CžP

KÝ TÊN

Do yêu cu ° yên ti ch�, shelter-in-place, ca COVID-19
và nh ng thay ˛•i ˙u tiên ca bác s‡ y khoa, khách hàng
ca PG&E có th t ch“ng nh˜n ˛ ˛i u kin ˛ ˛…ng ký
vào ch˙ng trình Medical Baseline. Ch ký ca mt bác
s‡ y khoa không bt buc khi np ˛n nh˙ng ch˙ng
trình có th yêu cu sau thi hn 1 n…m.

NGÀY
*Mt bác s có bŸng hành ngh°, ng˝i ˜˝c cp bŸng hành ngh° theo “o
Luˇt Tiên Kh�i v° Cp BŸng Hành Ngh° Y Khoa, nhân viên hành ngh° y tá
hoc ph tá bác s có th˛ chˆng nhˇn tình trng hi ˜ ˜i°u kin ca bnh
nhân là có mt chˆng bnh hay bnh trng ˜e d�a ˜n tính mng.

Gi °n xin qua
th˙ b˙u °in °˝n:
PG&E Billing Center
Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208
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