
ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ ੈਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂ ੰਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਲਈ ਊਰਿਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹ:ੈ

■ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤ ੇਊਰਿਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
■ ਪਬਜਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਿਰ ਸੱਟਆਫ਼ (PSPS) ਲਈ ਿਾਧੂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਖਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਿਰੋ

ਯਰੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤ ੇਖਡਵਾਈਸਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾਂ:
■ ਦਮਾ/ਉਨੀਂਦਰਾ
■ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸਾਹ-ਯੰਤਰ)
■ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰਰੋਜਸਸ
■ ਜਿਸੇਸ ਹੀਜਟੰਗ/ਕੂਜਲੰਗ ਿਰੂਰਤਾਂ

■ ਮਸੀਨੀ ਿ੍ੀਲਚੇਅਰਾਂ
■ IPPB/CPAP ਮਸੀਨਾਂ
■ ਹੀਮਰੋਡਾਇਲਜਸਸ ਮਸੀਨ
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PG&E ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਰੋ
PGE.COM/MEDICALBASELINE ‘ਤ ੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ!

ਯਰੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਰੋ।  

ਉਨ੍ਾ ਂਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਡਿਾਈਸਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 
ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਰੋ, ਿਰੋ ਯਰੋਗ ਹਨ।

ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਰੋ।  
ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਡ ੇਿੈੱਬ ਪੇਿ 'ਤ ੇਿਾਓ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂ ੰਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਦਓ।  
ਇੱਕ ਯਰੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ੈਕਟੀਸਨਰ ਨੂ ੰਤੁਹਾਡੀ ਊਰਿਾ ਦੀਆ ਂ
ਲਰੋੜਾ ਂਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਲੰਕ 'ਤ ੇਿਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫਾਰਮ ਦੀ 
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿੀ ਜਪ੍ੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

pge.com/medicalbaseline।
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨੂ ੰ

ਇਸ ਪਤੇ 'ਤ ੇਭੇਿਰੋ:
PG&E Credit and Records Center 

Medical Baseline
P.O. Box 8329  

Stockton, CA 95208

ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਰੋ: 
1-800-743-5000

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline


250 ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਰੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਜਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨਾਲ 1-866-743-6589'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

ਵਾਧ ੂPSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਿਨਤਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਿੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰਰਰੋਕਣ 
ਜਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰਜਬਿਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰPSPS ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
PG&E PSPS ਇਿੈਂਟ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ 
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂ ੰਿਾਧੂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾ ਂਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਿ ਭੇਿਾਂਗੇ। ਫਰੋਨ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਖਦਓ ਅਤੇ “ਹੈਲਰੋ  ਕਹਰੋ” ਜਾ ਂਸਾਡ ੇਟੈਕਸਟਾ ਂਲਈ“1” ਖਲਿਕੇ 
ਜਵਾਬ ਖਦਓ ਸਾਨੂ ੰਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਾਡੀਆ ਂਸੂਚਨਾਿਾਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਈਆ ਂਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਿਾਬ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਜਸਸ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੀ ਵਾਧ ੂਮਦਦ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹ ੈਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲਈ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਰੋ?
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਜਿੱਚ ਜਕਸੇ ਦੀ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜਥਤੀ ਹ,ੈ ਿਰੋ ਜਬਨਾ ਂਜਬਿਲੀ ਦੇ ਿਾਨਲੇਿਾ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕਮਜ਼ਰੋਰ ਗਾਹਕ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਸਿੈ-ਪ੍ਮਾਜਣਤ ਕਰਰੋ। pge.com/vcstatus'ਤ ੇਿਾਓ।

ਤੁਸੀਂ PSPS ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਖਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਭਾਸਾ ਸਬੰਧੀ ਤਰਿੀਹ ਨੂ ੰ 
pge.com/mywildfirealerts‘ਤ ੇ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਰੋ ਿਾ ਂ1-866-743-6589’ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰਰੋ। 

ਦੇਿਰੋ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੈਡੀਕਲ 
ਖਡਵਾਈਸਾ ਂਨੂ ੰਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਬਨਾ-ਂ
ਲਾਗਤ ਿਾਲੀ ਬੈਕਅੱਪ ਪਰੋਰਟੇਬਲ 
ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਿਾ ਂਨਹੀਂ। 
pgebatteryprogram.com

ਹਰੋਰ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਰੋ ਅਪਾਹਿਤਾ ਸਬੰਧੀ 
ਆਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ। 
disabilitydisasteraccess.org

ਖਤਆਰੀ ਕਰਰੋ ਅਤ ੇਅਖਭਆਸ ਕਰਰੋ ਇੱਕ 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਿਆ 
ਸਬੰਧੀ ਸਰਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਰੋ। 
safetyactioncenter.pge.com

ਇੱਕ PSPS ਇਿੈਂਟ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਰਰੋਤ 
ਲੱਭਰੋ। pge.com/pspssupport

ਵਾਧ ੂਸਰਰੋਤਾ ਂਨੂ ੰਿਰੋਜਰੋ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਭਰੋਿਨ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ।  
pge.com/disabilityandaging

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੁਝ ਉਪਾਿਾਂ ਨੂ ੰਿੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਿਰੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਹਰੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਮੰਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। “PG&E” ਪੈਸੀਜਫਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਜਟ੍ਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਰੋ PG&E 
ਕਾਰਪਰੋਰੇਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ©2021 ਪੈਸੀਜਫਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਜਟ੍ਕ ਕੰਪਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਿਿੇਂ ਹਨ। CCC-0521-3518. 06/14/2021.

http://pge.com/vcstatus
https://www.pge.com/en_US/residential/your-account/account-management/manage-your-account/alerts-and-notifications/update-your-contact-information.page?WT.mc_id=Vanity_mywildfirealerts
http://pgebatteryprogram.com/
https://disabilitydisasteraccess.org/
https://www.safetyactioncenter.pge.com/
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/public-safety-power-shuttoff/psps-support.page.page?WT.mc_id=Vanity_pspssupport
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/independent-living-centers.page?WT.mc_id=Vanity_disabilityandaging

