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COVID-19

Mọi người đều có quyền tiếp cận các dịch vụ y tế bất kể tình trạng
nhập cư của họ là gì.
Khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc, không ai được yêu cầu bạn tiết lộ
tình trạng nhập cư của bạn, ngoại trừ khi đăng ký bảo hiểm y tế cá
nhân, ngay cả khi đăng ký bảo hiểm y tế cho con cái của bạn.
Các phòng khám cộng đồng và đường dây nóng y tá 211 luôn sẵn
sàng cho bạn bất kể tình trạng nhập cư hoặc bảo hiểm y tế của bạn
là gì.

Ở California, những người dưới 26 tuổi đủ điều kiện để Medi-Cal đài
thọ toàn bộ, bất kể tình trạng nhập cư là gì.
Ở California, những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đáp ứng
tất cả các điều kiện cho Medi-Cal có thể để nộp đơn xin dịch vụ
Medi-Cal khẩn cấp. Họ có thể nộp đơn trực tuyến bất cứ lúc nào
hoặc tại bệnh viện khi họ được đưa vào phòng cấp cứu.
Nếu một người được đưa vào phòng cấp cứu vì các triệu chứng liên
quan đến COVID-19, dịch vụ khẩn cấp Medi-Cal có thể chi trả cho
thử nghiệm COVID-19. Chi phí điều trị sẽ khác. 

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) thông báo rằng họ
sẽ không giam giữ những ai ở hoặc gần bệnh viện, phòng khám
hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe khác.
Các xét nghiệm liên quan điều trị và chăm sóc phòng ngừa liên
quan đến COVID-19 sẽ không được xem xét theo quy tắc tính phí
công cộng ngay cả khi sự chăm sóc được nhận thông qua các phúc
lợi y tế công cộng như Medi-Cal. Điều này bao gồm cả vắc xin nếu
chúng có sẵn.
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