
Programa Medical Baseline
Poupança e segurança para clientes com necessidades adicionais de energia

O Programa Medical Baseline da PG&E é um programa de assistência para clientes da PG&E que 
precisam de energia para certas condições de saúde. 

O programa inclui:
■ Uma cota mensal adicional de energia com uma tarifa mais baixa
■ Notificações extra para Cortes de Energia para Segurança Pública (Public Safety Power 

Shutoff (PSPS)) veja o verso

Exemplos de condições de saúde e dispositivos qualificados:
■	 Asma/apneia do sono

■	 Respiradores

■	 Esclerose múltipla

■	 Necessidades especiais de aquecimento/refrigeração

■	 Cadeiras de rodas motorizadas

■	 Máquinas IPPB/CPAP

■	 Máquina de hemodiálise
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CANDIDATE-SE AO PROGRAMA MEDICAL BASELINE DA PG&E
VISITE PGE.COM/MEDICALBASELINE AINDA HOJE!

VERIFIQUE OS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. 

Reveja a lista completa de condições de saúde e 
dispositivos médicos que se qualificam.

PREENCHA UM FORMULÁRIO DE CANDIDATURA. 
Visite a nossa página da web para preencher um 
formulário de candidatura online. 

PEÇA AO SEU MÉDICO PARA PREENCHER  
O SEU FORMULÁRIO DE CANDIDATURA.  
Um médico qualificado tem de confirmar as  
suas necessidades de energia. 

Também pode imprimir uma cópia do 
formulário de inscrição visitando

pge.com/medicalbaseline.

Envie a sua candidatura  
preenchida para:

PG&E Credit and Records Center 
Medical Baseline

P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

Para quaisquer questões, ligue: 
1-800-743-5000



Para obter apoio traduzido em mais de 250 idiomas adicionais, entre em contacto com a PG&E em 1-866-743-6589.

Notificações PSPS extra
Por motivos de segurança pública, a PG&E pode ter de 
interromper o fornecimento de eletricidade para evitar 
incêndios florestais durante períodos de mau tempo. Isto 
é conhecido por PSPS. 

A PG&E fornece notificações extra aos clientes do Medical 
Baseline antes e durante um evento PSPS. 

Telefonaremos para si ou enviar-lhe-emos uma 
mensagem de texto. ATENDA O TELEFONE E DIGA “OLÁ” 
OU RESPONDA “1” ÀS NOSSAS MENSAGENS DE TEXTO 
para nos informar que recebeu as nossas notificações. Se 
não responder, tentaremos notificá-lo(a) pessoalmente.

PRECISA DE AJUDA EXTRA MAS NÃO SE QUALIFICA PARA O MEDICAL BASELINE?
Se alguém em sua casa tiver uma condição grave que possa tornar-se fatal sem 
energia, faça a autocertificação do status de Cliente Vulnerável. Visite  
pge.com/vcstatus.

Como pode preparar-se para um PSPS?

ATUALIZE AS SUAS  
INFORMAÇÕES DE CONTACTO  
e preferência de idioma em 
pge.com/mywildfirealerts ou ligue 
para 1-866-743-6589. 

VERIFIQUE SE SE QUALIFICA  
PARA UMA BATERIA PORTÁTIL 
DE RESERVA GRATUITA para 
alimentar dispositivos médicos 
essenciais.  
pgebatteryprogram.com

OBTENHA AJUDA EXTRA do 
Programa de Acesso e Recursos 
para Deficientes Físicos. 
disabilitydisasteraccess.org

PREPARE E PRATIQUE  
um plano de emergência e analise 
os recursos de segurança. 
safetyactioncenter.pge.com

ENCONTRE AJUDA E RECURSOS 
antes, durante e depois de  
um evento PSPS.  
pge.com/pspssupport

DESCUBRA RECURSOS  
ADICIONAIS como baterias  
portáteis e informações sobre 
assistência financeira.  
pge.com/disabilityandaging

Algumas das medidas incluídas neste documento são contempladas como medidas de precaução adicionais destinadas a reduzir ainda mais o risco de incêndios florestais. “PG&E” refere-se 
à Pacific Gas and Electric Company, uma subsidiária da PG&E Corporation. ©2021 Pacific Gas and Electric Company. Todos os direitos reservados. CCC-0521-3523. 14/06/2021.


