Energy for What’s Ahead

SỬ DỤNG NHIỀU NĂNG LƯỢNG HƠN
Ở MỨC GIÁ THẤP NHẤT VỚI MEDICAL
BASELINE (CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ CĂN BẢN)
Không có điều gì quan trọng hơn sức khỏe của quý vị. Đó là
lý do chúng tôi có chương trình Định Mức Medical Baseline
(Định Mức Y Tế Căn Bản). Được soạn đặc biệt cho các gia
đình phụ thuộc vào thiết bị y tế tại nhà, chương trình này
cho phép quý vị sử dụng nhiều điện hơn ở mức giá thấp
nhất của chúng tôi, có thể giảm chi phí năng lượng tổng thể
hàng tháng khi sử dụng điện thường xuyên.
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Cần Phải Có Chữ Ký của Bác Sĩ
Sau Ngày 30 tháng Sáu, 2021
Hầu hết các chương trình Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong
Dịch COVID-19 kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu, hiện
nay, tất cả các đơn ghi danh sẽ cần phải có chữ ký của
bác sĩ. Quý vị có thể xin chữ ký của Bác Sĩ Y Khoa (MD),
Bác Sĩ Chuyên Khoa Xương Khớp (DO), Phụ Tá cho Bác
Sĩ (PA) hoặc Y Tá Hành Nghề (NP). Công ty tiện ích của
quý vị có thể cung cấp một tùy chọn để lấy chữ ký điện
tử. Hãy bấm vào liên kết của họ trong phần Apply Now
(Ghi Danh Ngay) ở trên để tìm hiểu thêm.
Chuẩn Bị Sẵn Sàng: Nhận Thông Báo từ
Công Ty Tiện Ích của Quý Vị
Khi quý vị phụ thuộc vào thiết bị y tế tại nhà, những
trường hợp mất điện thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Ghi danh nhận Thông
Báo Mất Điện và tìm hiểu thêm về cách lập Kế Hoạch
Dự Phòng cho Trường Hợp Khẩn Cấp.
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