Programang Medikal na Baseline

Mga katipiran at kaligtasan para sa mga kostumer
na may karagdagang pangangailangan sa enerhiya
Ang Programang Medikal na Baseline ng PG&E ay isang pantulong na programang
para sa mga kostumer ng PG&E na nangangailangan ng enerhiya para sa ilang
medikal na pangangailangan.
Kasama sa programa ang:
■ Karagdagang buwanang paglalaan ng enerhiya sa mas mababang presyo
■ Dagdag na mga abiso para sa mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng
Publiko (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) tingnan ang likuran

Mga Halimbawa ng Kuwalipikadong Medikal na mga
Kundisyon at Aparato:
■ Hika/Pahinto-hintong Paghinga

Habang Tulog o Sleep Apnea

■ Mga Respirator
■ Maramihang Sclerosis

■	
Mga Espesyal na Pangangailangang

Pampainit/Pampalamig
■ Mga De-motor na Wheelchair
■ Mga Makinang IPPB/CPAP
■	
Makina ng Hemodialysis

MAG-APPLY PARA SA PROGRAMANG MEDIKAL NA BASELINE NG PG&E
BISITAHIN ANG PGE.COM/MEDICALBASELINE NGAYON!
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TINGNAN ANG MGA KAILANGAN PARA
MAGING KARAPAT-DAPAT.
Suriin ang kumpletong listahan ng mga
kundisyon at mga aparatong medikal na
kuwalipikado.
PUNAN ANG ISANG FORM NG APLIKASYON.
Bisitahin ang aming web page upang
makumpleto ang isang online na form ng
aplikasyon.
HILINGING KUMPLETUHIN NG IYONG
MEDIKAL NA MANGGAGAMOT ANG IYONG
FORM NG APLIKASYON.
Kailangang kumpirmahin ng isang
kuwalipikadong medikal na manggagamot ang
iyong mga pangangailangan sa enerhiya.

Maaari ka ring mag-print ng kopya ng
form ng aplikasyon sa pamamagitan ng
pagbisita sa
pge.com/medicalbaseline.
Pakipadala ang iyong nakumpletong
aplikasyon sa:

PG&E Credit and Records Center
Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208
Para sa anumang tanong,
tumawag sa:
1-800-743-5000

Karagdagang mga Abiso ng PSPS
Para sa kaligtasan ng publiko, maaaring kailanganin
naming patayin ang kuryente kung masama ang
panahon para maiwasan ang wildfire. Kilala ito bilang
isang PSPS.
Nagbibigay ang PG&E ng karagdagang mga abiso
sa mga kostumer ng Medikal na Baseline bago at sa
panahon ng isang kaganapan ng PSPS.
Tatawagan ka namin o magti-text kami sa iyo.
SAGUTIN ANG TELEPONO AT SABIHIN ANG “HELLO”
O MAG-REPLY NG “1” SA AMING MGA TEXT upang
maipaalam sa amin na natanggap mo ang aming mga
abiso. Kung hindi ka tutugon, susubukan naming
abisuhan ka nang personal.

Paano Ka Makapaghahanda para sa isang PSPS?
I-UPDATE ANG IYONG
IMPORMASYON SA PAKIKIPAGUGNAYAN at gustong wika sa
pge.com/mywildfirealerts o
tumawag sa 1-866-743-6589.

MAGHANDA AT MAGSANAY sa
isang plano sa emerhensiya at
pagsusuri sa mga mapagkukunan
sa kaligtasan.
safetyactioncenter.pge.com

TINGNAN KUNG KUWALIPIKADO
KA SA LIBRENG BACKUP NA
NABIBITBIT NA BATERYA para sa
kuryente ng kritikal na medikal na
mga aparato.
pgebatteryprogram.com

HUMANAP NG SUPORTA AT MGA
MAPAGKUKUNAN bago, habang
at pagkatapos ng isang PSPS na
pangyayari. pge.com/pspssupport

HUMINGI NG DAGDAG NA TULONG
mula sa Programang Akses at
Mapagkukunan sa Sakuna ng May
Kapansanan (Disability Disaster
Access and Resources Program).
disabilitydisasteraccess.org

TUKLASIN ANG MGA
KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN
tulad ng pamalit na pagkain
at impormasyon sa tulong
sa pananalapi.
pge.com/disabilityandaging

KAILANGAN MO NG DAGDAG NA TULONG NGUNIT HINDI KA KUWALIPIKADO
PARA SA MEDIKAL NA BASELINE?
Kung sinuman sa tahanan mo ang may seryosong kondisyon na puwedeng
maging banta sa buhay kung walang kuryente, sertipikahan mismo ang
kalagayan ng Nanganganib na Kostumer. Bumisita sa pge.com/vcstatus.
Para sa naisalin na suporta sa mahigit 250 karagdagang mga wika, mangyaring makipag-ugnayan
sa PG&E sa 1-866-743-6589.
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