OHP và vi-rút corona chủng mới (COVID-19)
Các thành viên của Chương trình y tế Orgeon được đài thọ
Có OHP và cần được xét nghiệm COVID-19? Xét nghiệm được bảo hiểm.
Cần ở lại bệnh viện vì COVID-19? Nhập viện cũng được bảo hiểm.
■ Đi ra ngoài tiểu bang? Xét nghiệm khẩn cấp và nhập viện vì
COVID-19 được bảo hiểm.
■ Có CAWEM? CAWEM là bảo hiểm chỉ trong trường hợp khẩn cấp.
Trong tìn huống khẩn cấp quốc gia này, xét nghiệm và nhập viện
được bảo hiểm, ngay cả khi bạn không được chăm sóc tại khoa
cấp cứu.

O Nếu bạn có bảo hiểm CAWEM cho thai kỳ (còn gọi là CAWEM Plus)
bạn cũng được bảo hiểm cho xét nghiệm và nhập viện.

Bạn không phải thể hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19. Hãy
hỏi nhà cung cấp của bạn về việc làm xét nghiệm nếu bạn:
■ Đã ở xung quanh ai đó có xét nghiệm dương tính với
COVID-19.
■ Đã ở trong các nhóm lớn có các trường hợp được xác nhận
nhiễm COVID-19, như trường học, cơ sở trú ẩn, nhà điều
dưỡng hoặc nhà máy.
■ Là người di cư hoặc công nhân nông nghiệp theo mùa.
Bảo hiểm OHP của bạn sẽ không kết thúc trong tình hình khẩn cấp
quốc gia này
Sức khỏe của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Bắt đầu
từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, nếu bạn có OHP, bạn sẽ được
bảo hiểm. Bạn được bảo vệ ngay cả khi bạn nhận được một
lá thư cho biết OHP của bạn đang đóng hoặc bạn không còn
đủ điều kiện. Quyền lợi OHP của bạn sẽ không bị đóng.
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Các khoản thanh toán khẩn cấp liên bang sẽ không thay đổi tính hội đủ
điều kiện OHP của bạn
Chính quyền liên bang đang gửi số tiền kích thích để giúp đỡ
các gia đình trong trường hợp khẩn cấp COVID-19. Họ cũng
đang tăng khoản chi trả thất nghiệp. Gói kích thích và số tiền
tăng chi trả thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến tính hội đủ
điều kiện OHP của bạn. Số tiền này sẽ không được tính khi
bạn nộp đơn đăng ký hoặc báo cáo có thay đổi trong gia đình.
Nhận đơn thuốc của bạn qua đường bưu điện thay vì đi đến nhà thuốc
Thành viên OHP có thể nhận nhiều đơn thuốc qua đường
bưu điện. Hãy hỏi nhà thuốc của bạn xem liệu họ có thể gửi
thuốc kê đơn qua đường bưu điện miễn phí hay không.
Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi cho CCO của bạn và hỏi về các
dịch vụ nhà thuốc đặt hàng qua đường bưu điện. Bạn cũng có
thể xem sổ tay thành viên của bạn để biết thêm thông tin. Tìm
thông tin liên hệ và sổ tay CCO của bạn tại
http://bit.ly/CCOplans.
Nếu nhà thuốc của bạn sẽ không gửi đơn thuốc của bạn, bạn có thể sử dụng
Dịch vụ thuốc theo đơn qua bưu chính. Gọi 800-552-6694 hoặc truy cập
www.ppsrx.com để đăng ký.
Đừng để hết hết các loại thuốc quan trọng, hãy mua lại thuốc trước hai
tuần
Điều quan trọng là tiếp tục dùng thuốc theo kê đơn. Mua lại
các loại thuốc quan trọng của bạn ít nhất hai tuần trước khi
bạn hết. Bạn có thể yêu cầu nguồn cung khẩn cấp.
Nhà thuốc có thể trợ giúp. Nếu dược sĩ nói rằng “quá sớm”, thì
hãy nói với họ rằng bạn cần mua lại thuốc ngay vì trường hợp
khẩn cấp COVID-19.
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Ở nhà và sử dụng điện thoại, video và các cuộc hẹn trực tuyến
Bạn có thể thiết lập các cuộc hẹn, nói chuyện với các nhà cung
cấp và nhận chăm sóc mà không cần rời khỏi nhà của bạn. Đây
được gọi là “telehealth” (dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa) và
dịch vụ này được miễn phí cho các thành viên OHP. Nói chuyện
với bác sĩ của bạn hoặc các nhà cung cấp khác về việc lên lịch
một cuộc hẹn telehealth. Bạn cũng có thể hỏi CCO của mình.
Nếu bạn cần một thông dịch viên hoặc trợ giúp bằng ngôn ngữ
hoặc định dạng khác, hãy cho nhà cung cấp của bạn biết. Họ
luôn sẵn sàng trợ giúp.
Bạn có cần bảo hiểm y tế không? Đăng ký tại ONE.Oregon.gov ngay hôm
nay
Trong tình hình khẩn cấp quốc gia này, điều quan trọng là
bạn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn cần.
Oregon Health Plan là bảo hiểm y tế miễn phí dành cho
những người hội đủ điều kiện. Bạn có thể nhận OHP ngay
cả khi bạn đã bị từ chối trong quá khứ.
Việc đăng ký OHP giờ dễ dàng hơn trước. Hãy đăng ký ngay hôm nay tại
ONE.Oregon.gov hoặc gọi 800-699-9075. Thời gian chờ đợi có thể lâu.
Bạn cũng có thể nhận sự giúp đỡ miễn phí từ một đối tác cộng đồng tại địa
phương. Tìm đối tác tại http://bit.ly/ohplocalhelp.
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Tìm hiểu thêm về COVID-19 và những gì đang diễn ra ở Oregon
■ Chương trình Y tế Oregon & COVID-19 thông tin dành cho các thành viên.
■ Cập nhật về COVID-19 của Cơ quan Y tế Oregon về các trường
hợp, hướng dẫn, câu hỏi chung và nhiều thông tin khác.
■ Cập nhật về COVID-19 của DHS về quyền lợi thực phẩm, trợ
giúp khẩn cấp và nhiều thông tin khác.
■ Thông tin quốc gia về COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh.
■ An toàn và khỏe mạnh thông tin và các nguồn lực để giữ cho các
cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và vững vàng.
Bạn có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở dạng bản in khổ lớn,
chữ braille hay theo định dạng bạn muốn. Liên lạc với Chương trình Y tế
Oregon theo số 800-273-0557. Chúng tôi nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp
hoặc bạn có thể quay số 711.
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