ĐIỀU TRỊ COVID-19
và những người không có bảo hiểm

Những điều quý vị
cần biết!

VẮ C-XIN COVID-19 MIỄ N PHÍ CHO TẤ T CẢ MỌ I NGƯỜI

với mọi tình trang nhập cư và bảo hiểm y tế

Nếu quý vị không có bảo hiểm và được chẩn đoán mắc COVID-19,

VIẸ ̂C ĐIỀ U TRỊ COVID-19 CỦA QUÝ VỊ VÀ CÁC VẤ N ĐỀ SỨC
KHỎE KHÁC DO COVID-19 GÂY RA SẼ HOÀN TOÀN MIỄ N PHÍ
theo Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ (ARP)

Nếu quý vị không có bảo hiểm và được điều trị COVID-19 vào bất
cứ thời điểm nào sau ngày 4 tháng 2 năm 2020 thì việc điều trị
của quý vị sẽ được chi trả hồi tố và hoàn toàn miễn phí
Nếu quý vị có một chương trình phúc lợi thay thế khác (như trợ cấp
y tế Medicaid), quý vị cũng đủ điều kiện được điều trị miễn phí
COVID và các vấn đề sức khỏe khác do COVID-19 gây ra.

CÁC DỊ CH VỤ CUNG CẤ P Y TẾ PHẢI HOÀN TRẢ LẠ I CHO QUÝ
VỊ BẤ T KỲ KHOẢN TIỀ N NÀO QUÝ VỊ ĐÃ THANH TOÁN CHO
VIẸ ̂ C ĐIỀ U TRỊ COVID-19

Các dịch vụ y tế có thể nộp yêu cầu bồi hoàn tới:
www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim

Nếu quý vị bị truy đòi phải thanh toán hóa đơn y tế chưa trả
do mắc COVID-19, thảo luận trường hợp của quý vị với ai đó ở bộ
phận thanh toán nơi hóa đơn y tế của quý vị được lập, và cho họ
biết rằng quý vị tin là việc điều trị của quý vị hiện được chi trả
theo Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ
Nếu quý vị gặp thêm các vấn đề liên quan đến việc truy đòi các
khoản phí điều trị, xin vui lòng gọi bộ phận Trợ Giúp Pháp Lý của
NC theo đường dây nóng miễn phí: 1-866-219-LANC

Nếu quý vị có người thân qua đời vì COVID-19 sau ngày 20 tháng 1 năm 2020,

CƠ QUAN QUẢN LÝ KHẨN CẤ P LIÊN BANG (FEMA) HIẸ ̂ N CUNG CẤ P HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
GIÚP TRANG TRẢI CÁC CHI PHÍ TANG LỄ
Để biết quý vị có đủ điều kiện được hỗ trợ hay không, xin vui lòng gọi số 844-684-6333,
từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

