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Alien Emergency Medical (AEM) 
Đánh giá và điều trị COVID-19 

Thông tin cơ bản 
 

Alien Emergency Medical (AEM) là chương trình dành cho những cá nhân có tình trạng khẩn cấp y tế đủ điều kiện 
và không đáp ứng các yêu cầu về quyền công dân hoặc nhập cư, hoặc là một cá nhân đủ điều kiện chưa đáp ứng 
thanh 5 năm. 

Các tình trạng khẩn cấp đủ điều kiện bao gồm: 

 Khám bệnh tại phòng cấp cứu 

 Nằm viện nội trú 

 Phẫu thuật ngoại trú 
 

Cập nhật chương trình 

 Lọc máu 

 Điều trị ung thư 

 Thuốc chống thải ghép 

 

Để đối phó với đại dịch COVID-19 Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe (HCA) đã đệ trình một điều lệ khẩn cấp. Điều lệ 
này mở rộng: 

 

 Các tình trạng khẩn cấp đủ điều kiện bao gồm đánh giá và điều trị COVID-19. 
 

 Các môi trường xét nghiệm và điều trị bao gồm văn phòng, phòng khám hoặc qua chăm sóc sức khoẻ từ xa. 
 

 Các dịch vụ được phê duyệt. Những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 có thể được chi trả tiền 
thuốc và dịch vụ hô hấp. Các kết quả có khả năng dương tính với COVID-19 có thể được chi trả chi phí tái 
khám và tiền thuốc. 

 
Cách đăng ký 

 

Người lớn từ 19 đến 64 tuổi: 

 Trực tuyến: truy cập Washington Healthplanfinder 

 Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Tải xuống ứng dụng WAPlanfinder app 

 Đơn giấy: Đơn xin Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe (18-001P) 

 Điện thoại: 1-855-923-4633 
 

Người lớn từ 65 tuổi trở lên, bị mù, khuyết tật hoặc cần các dịch vụ dài hạn: 

 Trực tuyến: Washington Connection 

 Đơn giấy: Đơn xin bảo hiểm chăm sóc người già, người mù, người khuyết tật/dài hạn (18-005) 

 Điện thoại: 1-877-501-2233 
 

Trang bìa fax của AEM bao gồm COVID-19 trong phần Đăng ký Bảo hiểm. 
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https://www.hca.wa.gov/information-about-novel-coronavirus-covid-19
https://www.hca.wa.gov/assets/103E-20-07-082.pdf
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahbexchange.org/mobile/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=18-001P&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/aem-fax-cover-sheet.pdf

