่ ยเหลืือพื้้น
�
โปรแกรม Medical Baseline (โปรแกรมความช่ว
ฐานทางการแพทย์์)

ำ หรั ับลููกค้้าที่่มีี
ประหยั ัดและปลอดภั ัยสำ�
� ความต้้องการเพิ่่ม
� เติิมในด้้านพลั ังงาน
โปรแกรม Medical Baseline ของ PG&E เป็็ นโปรแกรมให้ ้ความช่ว่ ยเหลืือสำำ�หรัับลููกค้ ้า
ของ PG&E ที่่ต้
� ้องการพลัังงานสำำ�หรัับภาวะทางการแพทย์์
โปรแกรมประกอบด้ ้วย:
■ การจััดสรรพลัังงานประจำำ�เดืือนเพิ่่ม
� เติิมในราคาที่่ถู
� ก
ู ลง
■ การแจ้ ้งเตืือนเพิ่่ม
� เติิมเกี่่ย
� วกัับการตััดกระแสไฟฟ้้ าเพื่่�อความปลอดภััยสาธารณะ
(PSPS) ดููย้ ้อนกลัับ

ตั ัวอย่่างภาวะทางการแพทย์์และอุุปกรณ์์ที่เ่� ข้้าเกณฑ์์:
■

โรคหอบหืืด/ภาวะหยุุดหายใจขณะหลัับ
เครื่่�องช่ว่ ยหายใจ

■

โรคปลอกประสาทอัักเสบ

■

ความต้ ้องการด้ ้านความร้ ้อน/
ความเย็็นพิิเศษ

■

■	
รถเข็็นคนพิิการที่่ติิดตั้้
�
ง�

มอเตอร์์

■

เครื่่�อง IPPB/CPAP

■

เครื่่�องไตเทีียม

สมั ัครโปรแกรม MEDICAL BASELINE ของ PG&E
เยี่่ย
� มชม PGE.COM/MEDICALBASELINE วั ันนี้้�!

1
2
3

ตรวจสอบคุุณสมบั ัติิในการผ่่านเกณฑ์์
ตรวจสอบรายการเงื่่�อนไขและอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ทั้้ง� หมดที่่มีีสิิทธิ์์
�
�
กรอกแบบฟอร์์มใบสมั ัคร
เยี่่ย
� มชมหน้ ้าเว็็บของเราเพื่่�อกรอกแบบฟอร์์ม
ใบสมััครออนไลน์์
ขอให้้บุค
ุ ลากรทางการแพทย์์กรอกแบบ
ฟอร์์มใบสมั ัครให้้กั ับคุุณ
จำำ�เป็็ นต้ ้องให้ ้บุุคลากรทางการแพทย์์ที่มีี
่�
คุุณสมบััติิเหมาะสมยืืนยัันความต้ ้องการด้ ้าน
พลัังงานของคุุณ

นอกจากนี้้� คุุณยัังสามารถพิิมพ์์สำำ�เนาแบบ
ฟอร์์มใบสมััครได้ ้โดยไปที่่�
pge.com/medicalbaseline
กรุุณาส่ง่ ใบสมััครที่่ก
� รอกข้ ้อความครบถ้ ้วน
แล้ ้วไปที่่:�

PG&E Credit and Records Center
Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208
สำำ�หรัับคำำ�ถามใดๆ โปรดโทรไปที่่�
หมายเลข:
1-800-743-5000

การแจ้้งเตืือน PSPS เพิ่่ม
� เติิม

เราอาจจำำ�เป็็ นต้ ้องตััดกระแสไฟฟ้้ าเพื่่�อความปลอดภััย
ของสาธารณะเพื่่�อป้้ องกัันไฟป่่ าในช่ว่ งที่่มีีส
� ภาพ
อากาศเลวร้ ้าย ซึ่ง่� เรีียกว่่า PSPS
PG&E จะให้ ้การแจ้ ้งเตืือนพิิเศษแก่่ลูก
ู ค้ ้าที่่สมั
� ค
ั ร
โปรแกรม Medical Baseline ก่่อนและในระหว่่าง
เหตุุการณ์์ PSPS
ั
เราจะโทรหรืือส่ง่ ข้ ้อความถึึงคุุณโปรดรั ับโทรศัพท์์
และพููดว่่า “HELLO” หรืือตอบกลั ับข้้อความของ
เราด้้วย “1” เพื่่�อแจ้ ้งให้ ้เราทราบว่่าคุุณได้ ้รัับการแจ้ ้ง
เตืือนจากเรา หากคุุณไม่่ตอบกลัับ เราจะพยายามแจ้ ้ง
ให้ ้คุุณทราบด้ ้วยตนเอง

ำ หรั ับ PSPS
วิิธีีเตรีียมตั ัวสำ�
อั ัปเดตข้้อมููลการติิดต่่อของ
คุุณและการตั้้�งค่่าภาษาได้ ้ที่่�
pge.com/mywildfirealerts
หรืือโทร 1-866-743-6589

เตรีียมพร้้อมและฝึึ กปฏิิบั ัติิตาม
แผนฉุุกเฉิินและศึึกษาเนื้้�อหาด้ ้าน
ความปลอดภััย
safetyactioncenter.pge.com

ดููว่า
่ คุุณมีีสิิทธิ์์�ได้้รั ับแบตเตอรี่่�
ำ รองแบบพกพาฟรีีเพื่่�อ
สำ�
ให้ ้พลัังงานแก่่อุป
ุ กรณ์์ทาง
การแพทย์์ที่สำ
่� ำ�คัญ
ั หรืือไม่่
pgebatteryprogram.com

ค้้นหาการสนั ับสนุุนและ
ทรั ัพยากรในช่ว่ งก่่อน ระหว่่าง
และหลัังกิิจกรรม PSPS
pge.com/pspssupport

่ ยเหลืือเพิ่่ม
ขอความช่ว
�
เติิมจากโปรแกรม Disability
Disaster Access and
Resources Program
disabilitydisasteraccess.org

่
ค้้นหาแหล่่งข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม เช่น
ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนมื้้�ออาหารและ
ข้ ้อมููลเกี่่ย
� วกัับความช่ว่ ยเหลืือ
ทางการเงิิน
pge.com/disabilityandaging

ำ หรั ับ
่ ยเหลืือเพิ่่ม
ต้้องการความช่ว
� เติิมแต่่คุณส
ุ
มบั ัติิไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์สำ�
MEDICAL BASELINE หรืือไม่่
หากบุุคคลใดในบ้ ้านของคุุณมีีอาการรุุนแรงที่่อ
� าจเป็็ นอัันตรายถึึงชีีวิิตได้ ้หากไม่่มีี
พลัังงาน ให้ ้รัับรองสถานะลููกค้ ้าที่่มีี
� ความเปราะบางด้ ้วยตนเอง เยี่่ย
� มชม
pge.com/vcstatus
สำำ�หรัับการสนัับสนุุนการแปลในกว่่า 250 ภาษาเพิ่่ม
� เติิม โปรดติิดต่่อ PG&E ที่่ห
� มายเลข 1-866-743-6589
� งต่่อการเกิิดไฟป่่ า “PG&E” หมายถึึง Pacific Gas and
มาตรการบางอย่่างที่่ร� วมอยู่่�ในเอกสารนี้้�ได้ ้รัับการพิิจารณาว่่าเป็็ นมาตรการป้้ องกัันเพิ่่ม
� เติิมที่่มีีวั
� ตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์เพื่่�อลดความเสี่่ย
Electric Company ซึ่่ง� เป็็ นบริิษัั ทลูก
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