ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
PG&E ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਮੈਡੀਕਲ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
■ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
■ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (PSPS) ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
■

ਦਮਾ/ਉਨੀਂਦਰਾ

■

ਮਸ਼ੀਨੀ ਵ੍ ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ

■

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸਾਹ-ਯੰਤਰ)

■

IPPB/CPAP ਮਸ਼ੀਨਾਂ

■

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇ ਰੋਸਿਸ

■

ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ

■

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀਟਿੰਗ/ਕੂ ਲਿੰਗ ਜਰੂਰਤਾਂ

PG&E ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
PGE.COM/MEDICALBASELINE ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ!
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ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
pge.com/medicalbaseline।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂ ੰ
ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ:

PG&E Credit and Records Center
Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
1-800-743-5000

ਵਾਧੂ PSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ PSPS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
PG&E PSPS ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫ਼ੋਨ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ “ਹੈਲੋ ਕਹੋ” ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟਾਂ ਲਈ“1” ਲਿਖਕੇ
ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁ ਸੀਂ PSPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂ ੰ
pge.com/mywildfirealerts‘ਤੇ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-866-743-6589’ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਇੱਕ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
safetyactioncenter.pge.com

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੈਡੀਕਲ
ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂ ੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੈਕਅੱਪ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
pgebatteryprogram.com

ਇੱਕ PSPS ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਲੱਭੋ। pge.com/pspssupport

ਹੋਰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਬੰਧੀ
ਆਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ।
disabilitydisasteraccess.org

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂ ੰ ਖੋਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
pge.com/disabilityandaging

ਕੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਬਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ। pge.com/vcstatus'ਤੇ ਜਾਓ।
250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨਾਲ 1-866-743-6589'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁ ਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “PG&E” ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ PG&E
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ©2021 ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। CCC-0521-3518. 06/14/2021.

