
Giấc Ngấ An Toàn

Alameda Alliance for Health 
Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng của PG&E

Chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình Ngắt Điện Vì An Toàn Công 
Cộng (PSPS) của PG&E 

Tại Alameda Alliance for Health (Alliance), chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý 
vị duy trì sức khỏe và sự an toàn. 

Chương trình Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (Public Safety Power Shutoff, 
PSPS) của PG&E giúp giữ an toàn cho các cộng đồng của chúng ta bằng cách 
giảm nguy cơ cháy rừng. PSPS có thể tạm ngừng dịch vụ điện ở các khu vực của 
Hạt Alameda trong thời tiết nóng, khô và gió để giảm nguy cơ thiết bị của công 
ty gây ra cháy rừng. Công ty cũng có thể cắt điện ngoài kế hoạch vì lý do thời 
tiết, hỏa hoạn hoặc các lý do khác.

Nếu quý vị sử dụng thiết bị y tế lâu bền chạy điện (như xe lăn, máy hô hấp 
nhân tạo, máy theo dõi ô-xy, v.v.), vui lòng ghi danh trong chương trình Medical Baseline (Y Tế Cơ Bản) 
của PG&E ngay hôm nay. 

Để ghi danh, vui lòng gọi điện hoặc truy cập trang web của PG&E:

Số Miễn Phí: 1.800.743.5000 | https://bit.ly/3sseDhR

Chương trình Medical Baseline của PG&E đang được triển khai miễn phí cho khách hàng của PG&E. 
Chương trình này chia sẻ các cảnh báo trước về sự kiện PSPS và có thể giúp giảm số tiền trên hóa đơn năng 
lượng hàng tháng của quý vị.

Vui lòng xem trang tiếp theo để biết hướng dẫn từng bước về cách ghi danh chương trình 
Medical Baseline của PG&E.

Ví Dụ về Các Bệnh Trạng và Thiết Bị Đủ 
Điều Kiện:

• Bệnh Suyễn/Ngưng Thở Lúc Ngủ
• Máy Chạy Thận
•  Máy Thông Khí Nhân Tạo Với  

Áp Lực Dương Ngắt Quãng  
(Intermittent Positive Pressure  
Breathing, IPPB)/Thông Khí Tự Nhiên Với 
Áp Lực Dương Liên Tục (Continuous Positive 
Airway Pressure, CPAP)

• Xe Lăn Có Động Cơ
• Đa Xơ Cứng
• Máy Hô Hấp
• Nhu Cầu Làm Mát/Sưởi Ấm Đặc Biệt

Trong trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng 
do COVID-19 và các yêu cầu về nơi trú ẩn tại 
chỗ, quý vị có thể tự chứng nhận tư cách hội 
đủ điều kiện ghi danh chương trình Medical 
Baseline. PG&E cũng sẽ tạm ngừng hoạt động tái 
chứng nhận và xóa bỏ tư cách khách hàng trong 
thời gian này. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập trang web www.pge.com.

http://www.pge.com


Quý vị có thắc mắc? Vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của Alliance:  
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều (giờ PST) 
Số Điện Thoại: 1.510.747.4567
Số Miễn Phí: 1.877.932.2738
Người khiếm thính và khiếm ngôn  
(CRS/TTY): 711/1.800.735.2929

??????

Để biết thêm các mẹo và tài nguyên giúp quý vị luôn sẵn sàng cho PSPS và các trường hợp khẩn cấp công cộng 
khác, vui lòng truy cập www.alamedaalliance.org/about/state-of-emergency-resources.

Vui Lòng Lưu Ý Vào thời điểm này chưa cần chữ ký xác nhận của một chuyên viên y tế đủ điều kiện. 

Truy cập trang web Chương Trình 
Medical Baseline của PG&E tại địa chỉ   
https://bit.ly/3sseDhR.

BƯỚC  1

Hoàn thành Đơn Đăng Ký Chương 
Trình Medical Baseline. Điền thông 
tin vào tất cả các trường bắt buộc.

BƯỚC  3

Nhấp vào Submit (Gửi).

BƯỚC  4

Nhấp vào Apply Now (Nộp Đơn Ngay).

BƯỚC  2
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