
Trong khi lệnh khẩn cấp của tiểu bang kéo dài, người nộp đơn không bắt buộc phải xuất trình giấy tờ hoặc
bằng chứng thu nhập. 
Tất cả có thể gọi 211 để được hỗ trợ về đơn xin. Họ sẽ trực tiếp hỗ trợ những người gọi hoặc giới thiệu đến
một tổ chức cộng đồng để được trợ giúp. 
Quận mất 30-45 ngày để xử lý đơn. Đối với các vấn đề khẩn cấp có thể gọi cho quận để yêu cầu giải quyết
nhanh. Gọi 1-866-262-9881.
Khi đơn đăng ký được chấp thuận, bảo hiểm sẽ bắt đầu từ tháng nộp đơn.

Ví dụ: Đối với các đơn được nộp vào tháng Sáu, bảo hiểm sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 sau khi được
chấp thuận. 

Nhận chăm sóc y tế trong khi đơn đăng ký vẫn đang chờ phê duyệt sẽ yêu cầu thanh toán từ túi. Sau khi
đơn đăng ký được chấp thuận, bệnh nhân có thể được hoàn trả. Bệnh nhân phải gọi cho trung tâm y tế nơi
họ được chăm sóc và yêu cầu hóa đơn được gửi đến Medi-Cal.

Chương trình C-PEP bao gồm xét nghiệm COVID-19, xét nghiệm sàng lọc, và điều trị miễn phí.
Bất kỳ người nào không có bảo hiểm y tế đều có thể tham gia C-PEP (Chương Trình Giả Dịnh Đủ Điều Kiện
Của California) bất kể thu nhập hoặc tình trạng nhập cư là gì.
Cá nhân có thể yêu cầu được ghi danh tại bất kỳ Trung tâm Y tế liên bang nào đủ điều kiện.

Người nộp đơn có thể gọi cho phòng khám địa phương của họ để hỏi về việc ghi danh.
Địa điểm trung tâm y tế có thể được tìm thấy tại findahealthcenter.hrsa.gov

C-PEP sẽ không được xem xét theo quy định về phí công cộng của liên bang.

Medi-Cal Phạm Vi Đầy Đủ Và Phạm Vi Hạn Chế Bao Gồm Chăm Sóc COVID-19

THÔNG TIN VỀ
MEDI-CAL

COVID-19

Để biết thêm thông tin: midcitycan.org/covid19
Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ Belen, người biện hộ chính sách: bhernandez@midcitycan.org hoặc 619-272-7582 ext. 112

Cập nhật 8/18/2020

Medi-Cal phạm vi đầy đủ bao trả xét nghiệm COVID-19, xét nghiệm sàng lọc, và điều trị.
Medi-Cal khẩn cấp cũng bao trả xét nghiệm COVID-19, xét nghiệm sàng lọc, và điều trị miễn phí ở bất kỳ
trung tâm y tế nào, không chỉ ở phòng cấp cứu. 

Đăng Ký Medi-Cal

Covered California và Chăm Sóc COVID-19

Định Vị Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Denti-Cal

Covered California sẽ đài thọ miễn phí tất cả các xét nghiệm COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc
Chi phí điều trị sẽ khác nhau tùy vào mức chi trả của bảo hiểm sức khỏe cá nhân.
Thời gian ghi danh của Covered California đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020.
Đăng ký trước ngày 15 của tháng hiện tại để nhận bảo hiểm vào tháng sau.

Ví dụ: Đăng ký trước ngày 15 tháng 8 để bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Nộp đơn vào ngày 16 tháng 8
sẽ có bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 tháng 10.
Bấm vào đây để đăng ký trực tuyến hoặc trên điện thoại. 

Các văn phòng nha khoa vẫn mở cửa cho các dịch vụ khẩn cấp trong thời gian lưu trú tại nhà
Bệnh nhân có thể tìm kiếm dịch vụ chăm sóc với nhà cung cấp hiện tại của họ hoặc tìm một địa điểm,
bấm vào đây. 

MỚI Chương Trình Medi-Cal: Chăm Sóc COVID-19 Cho Bất Kỳ Ai Không Có Bảo
Hiểm

Bộ Y tế Công cộng California: Thông tin COVID-19
Bấm vào đây để biết thông tin về các trường hợp, triệu chứng và sức khỏe của COVID-19 do Bộ Y tế Công
cộng California công bố.


