
 
 

Întrebări frecvente despre COVID-19 cu 
privire la dreptul la serviciile Apple Health 
 

1. Există riscul să-mi pierd asigurarea Apple Health (Medicaid) pe durata pandemiei de COVID-19? 

Health Care Authority (HCA) și partenerii săi vor întrerupe sistarea serviciilor de asigurare oferite tuturor 
beneficiarilor Apple Health, cu excepția cazurilor în care persoana în cauză: 

• Solicită sistarea; 
• Nu mai este resident(ă) a(l) statului Washington; sau 
• A decedat 

2. Am primit o scrisoare prin care eram înștiințat(ă) că asigurarea mea a fost închisă pentru că nu 
a fost prelungită. Cum îmi reactivez din nou asigurarea? 

 
În cazul în care asigurarea dumneavoastră medicală a fost sistată pentru că nu a fost reînnoită, personalul 
departamentului HCA care stabilește dreptul la aceasta o va reactiva. Veți primi o scrisoare de confirmare în 
acest sens. Dacă aveți întrebări sau dacă asigurarea dumneavoastră nu a fost încă reactivată, apelați numărul 
de telefon 1-800-562-3022. 

 
3. Va trebui în continuare să ofer documente justificative pentru cererea de asigurare retroactivă? 

În cazul în care nu ne puteți trimite o dovadă a venitului, din cauza COVID-19, HCA va accepta o declarație 
pe propria răspundere cu privire la venituri, în scopul eligibilității la asigurarea retroactivă începând cu luna 
februarie 2020 și pentru fiecare lună calendaristică în care efectele COVID-19 s-au făcut simțite. 

 
4. Pot solicita o prelungire pentru a trimite informațiile solicitate de HCA sau Department of Social 

and Health Services (DSHS)? 

Da. Acordăm încă 30 de zile suplimentare pentru oferirea informațiilor solicitate. Puteți contacta HCA la numărul 
de telefon 1-800-562-3022 sau DSHS la numărul de telefon 1-877-501-2233. 

 
5. Încă mai este valabilă cerința de a declara eventuale modificări ale circumstanțelor? 

Da. În cazul în care nu mai aveți un venit sau în cazul în care ați trecut de la un venit din angajare la șomaj, 
aveți obligația de a declara această schimbare, prin actualizarea informațiilor din cerere. 
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6. În prezent beneficiez de asigurare Apple Health, iar acum sunt însărcinată. Trebuie să declar 
faptul că sunt însărcinată? 

 
Da. Aveți obligația de a declara faptul că sunteți însărcinată. 

 
7. Beneficiez deja de asigurare Apple Health; trebuie să declar veniturile din șomaj sau ajutorul 

financiar suplimentar, plătit săptămânal șomerilor, în valoare de 600 USD? 
 

Nu, nu este nevoie să declarați acest venit, dacă beneficiați în prezent de asigurare Apple Health. 
 

8. Voi primi ajutorul financiar suplimentar, plătit săptămânal șomerilor, în valoare de 600 USD? 
 

Da, majoritatea persoanelor care au dreptul la șomaj vor primi ajutorul suplimentar săptămânal. Pentru mai 
multe informații, consultați secțiunea Întrebări frecvente a WA Employment Security Department. 

 

9. Când voi începe să primesc ajutorul financiar suplimentar, plătit săptămânal șomerilor, în valoare 
de 600 USD? 

 
Statul Washington intenționează să ofere acest venit începând cu data de 20/4/2020. Pentru mai multe 
informații, consultați secțiunea Întrebări frecvente a WA Employment Security Department. 

 

10. Am primit cecul stimulent de la stat. Trebuie să declar acest venit? 
 

Nu, nu trebuie să declarați cecul stimulent la Washington Healthplanfinder. Veniturile provenite din stimulente 
nu sunt luate în considerare în scopul asigurării Apple Health. 

 
11. Cecul stimulent pe care l-am primit are o valoare mai mică decât mă așteptam. Ce să fac? 

 
Pentru întrebări legate de cecul stimulent, vizitați site-ul web al Internal Revenue Service (IRS). 

 

12. Am în continuare obligația de a efectua plățile pentru Children’s Health Insurance Program (CHIP)? 

În cazul în care ați fost afectat(ă) de COVID-19, este posibil să vi se anuleze plata contribuțiilor CHIP, dacă: 
 

• Vă aflați în imposibilitatea de a achita taxele CHIP; sau 
• În prezent nu aveți dreptul la CHIP, din cauza unor plăți anterioare neefectuate către CHIP 
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https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments


 
 

13. Sunt asigurat(ă) prin programul Apple Health for Worker’s with Disabilities (HWD). 
Mai am dreptul? 

În cazul în care primiți HWD și vi s-au diminuat veniturile, v-ați pierdut munca sau ați fost temporar concediat(ă), 
este posibil să fiți în continuare asigurat(ă) și să vi se anuleze plata taxelor: 

 

• Sunați la numărul de telefon 1-800-871-9275 
• Dacă mai primiți și Long Term Services and Supports (LTSS), luați legătura cu Public Benefit Specialist 

(PBS), vizitând site-ul web DSHS Aging and Long-Term Administration (ALTSA). 
 

14. Nu sunt rezident(ă) a(l) statului Washington, mă aflam aici într-o călătorie, iar acum sunt bolnav(ă) 
și sunt în carantină. Pot solicita asigurare Apple Health pentru testare și/sau tratament COVID-19? 

Dacă vă aflați în carantină în statul Washington, e posibil să aveți dreptul să primiți asigurare și tratament pentru 
COVID-19. Pentru mai multe informații, contactați HCA la numărul de telefon 1-800-562-3022. 

15. Sunt asigurat(ă) prin DSHS și, în mod obișnuit, trebuie să pun la dispoziție dovadă de venit și 
extrase bancare. Trebuie în continuare să pun la dispoziție aceste informații în format pe hârtie? 

Nu, însă atunci când depuneți sau reînnoiți cererea sau declarați o modificare a circumstanțelor, puteți face o 
declarație pe propria răspundere cu privire la veniturile și resursele de care dispuneți. Pentru a declara 
informațiile, puteți contacta DSHS la numărul de telefon 1-877-501-2233. 

 
16. Am fost testat(ă) COVID-19 într-o locație drive-through și am solicitat asigurare AEM. Ce documente 

trebuie să depun? 

Fiecare locație de testare oferă o documentație diferită. Depuneți toate documentele pe care le-ați primit, care 
atestă faptul că ați fost testat(ă) COVID-19. De asemenea, va trebui să depuneți orice eventuale scheme și/sau 
notițe de tratament. Vor fi acceptate toate documentele pe care le primiți de la prestatorul dumneavoastră de 
servicii, ca dovadă a efectuării testului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources

	1. Există riscul să-mi pierd asigurarea Apple Health (Medicaid) pe durata pandemiei de COVID-19?
	2. Am primit o scrisoare prin care eram înștiințat(ă) că asigurarea mea a fost închisă pentru că nu a fost prelungită. Cum îmi reactivez din nou asigurarea?
	3. Va trebui în continuare să ofer documente justificative pentru cererea de asigurare retroactivă?
	4. Pot solicita o prelungire pentru a trimite informațiile solicitate de HCA sau Department of Social and Health Services (DSHS)?
	5. Încă mai este valabilă cerința de a declara eventuale modificări ale circumstanțelor?
	6. În prezent beneficiez de asigurare Apple Health, iar acum sunt însărcinată. Trebuie să declar faptul că sunt însărcinată?
	7. Beneficiez deja de asigurare Apple Health; trebuie să declar veniturile din șomaj sau ajutorul financiar suplimentar, plătit săptămânal șomerilor, în valoare de 600 USD?
	8. Voi primi ajutorul financiar suplimentar, plătit săptămânal șomerilor, în valoare de 600 USD?
	9. Când voi începe să primesc ajutorul financiar suplimentar, plătit săptămânal șomerilor, în valoare de 600 USD?
	10. Am primit cecul stimulent de la stat. Trebuie să declar acest venit?
	11. Cecul stimulent pe care l-am primit are o valoare mai mică decât mă așteptam. Ce să fac?
	12. Am în continuare obligația de a efectua plățile pentru Children’s Health Insurance Program (CHIP)?
	13. Sunt asigurat(ă) prin programul Apple Health for Worker’s with Disabilities (HWD). Mai am dreptul?
	14. Nu sunt rezident(ă) a(l) statului Washington, mă aflam aici într-o călătorie, iar acum sunt bolnav(ă) și sunt în carantină. Pot solicita asigurare Apple Health pentru testare și/sau tratament COVID-19?
	15. Sunt asigurat(ă) prin DSHS și, în mod obișnuit, trebuie să pun la dispoziție dovadă de venit și
	16. Am fost testat(ă) COVID-19 într-o locație drive-through și am solicitat asigurare AEM. Ce documente trebuie să depun?

