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ወደ COVID-19 ክትባት ቀጠሮዎችዎ መጓጓዣ እንዴት ማግኘት 
እንደሚቻል 
 
ማጠቃለያ 
Apple Health (Medicaid) ካለዎት እና ወደ ጤና እንክብካቤ ቀጠሮዎችዎ ለመሄድ እርዳታ ከፈለጉ Health Care Authority (HCA፣ 
የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን) መጓጓዣዎን ይሸፍናል። ይህንን አገልግሎት እንደ COVID-19 ክትባቶች ላሉ ድንገተኛ ላልሆኑ የሕክምና 
ቀጠሮዎች መጠቀም ይችላሉ።  

የመጓጓዣ እርዳታ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል 
ለአውራጃዎ የትራንስፖርት ደላላ ይደውሉ (በገጽ 2 ላይ ያለውን የደላላውን የእውቂያ ዝርዝር ይመልከቱ)። ደላላው ብቁነትዎን ይፈትሽ እና የመንቀሳቀስ 
ፍላጎቶችዎን የሚያሟላ መጓጓዣ ያዘጋጃል። ለዚህ አገልግሎት ብቁ ካልሆኑ ደላላው ወደ ሌሎች አካባቢያዊ ሀብቶች ይመራዎታል። 
በሚደውሉበት ጊዜ እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ዝግጁ ያድርጉ፦  

• የ ProviderOne አገልግሎቶች ካርድዎን 

• ሙሉ የመነሻ አድራሻዎን 

• የክትባት ቀጠሮዎ ያለበት ቦታ 

• የህክምና አቅራቢዎ ስምና ስልክ ቁጥር (ወደ COVID-19 የጅምላ ክትባት ጣቢያ መጓጓዣ ከፈለጉ ይህ መረጃ አያስፈልግዎትም) 

• ትክክለኛ የቀጠሮዎ ቀን እና ሰዓት 

• የጤና እንክብካቤ ቀጠሮ ዓይነት (ለምሳሌ፦ የኩላሊት እጥበት (ዲያሊሲስ)፣ ኦቢ፣ የጥርስ ሕክምና፣ የCOVID-19 ክትባት፣ ወዘተ)   

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 
 
ድንገተኛ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣ ምንድነው? 
ይህ ወደ ጤና እንክብካቤ ቀጠሮዎችዎ እንዲሄዱ እና ከዚያ እንዲመለሱ የሚረዳ አገልግሎት ነው። በጣም የተለመዱት የመጓጓዣ እርዳታ ዓይነቶች የህዝብ 
አውቶቡስ፣ ታክሲ፣ የተሽከርካሪ ወንበር ቫን፣ የጋዝ ቫውቸር እና የርቀት ማካካሻ ክፍያ ይገኙበታል። ይህ አገልግሎት ስትሬቸር፣ አምቡላንስ፣ ወይም ደህንነቱ 
የተጠበቀ መጓጓዣን አያካትትም።   
 
ለ COVID-19 ክትባት ቀጠሮዎች አስቸኳይ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣ መጠቀም እችላለሁ?  
አዎን፣ የመድሃኒት መደብሮችን፣ የጅምላ ክትባት ክሊኒኮችን፣ እና ተነድቶ የሚታለፍባቸውን ክሊኒኮችን ጨምሮ ወደ ማንኛውም የ ክትባት ጣቢያ ደርሶ መልስ 
መጓጓዣን እንሸፍናለን። እባክዎን በአውራጃዎ ውስጥ ለሚገኘው የመጓጓዣ ደላላ ይደውሉ። የመንቀሳቀስ ፍላጎቶችዎን የሚያሟላ ጉዞ ያቀናጃሉ።   
 
ድንገተኛ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣን ማን መጠቀም ይችላል? 
የመጓጓዣ እርዳታ የሚፈልጉ የ Apple Health (Medicaid) ደንበኞች ለዚህ አገልግሎት ብቁ ናቸው።  
 
 
  



 

    

ድንገተኛ ላልሆነ መጓጓዣ ለማን ነው የምደውለው?  
በአውራጃዎ የሚያገለግለውን የመጓጓዣ ደላላ ያነጋግሩ። ብቁነትዎን ያረጋግጡ እና ጉዞዎን ያስተባብራሉ። ለዚህ አገልግሎት ብቁ ካልሆኑ፣ ወደ ሌሎች 
አካባቢያዊ ሀብቶች ያገናኙዎታል። 
 
መጓጓዣ ለመጠየቅ መቼ መደወል አለብኝ?  
ከህክምና ቀጠሮዎ በፊት ቢያንስ ሁለት የስራ ቀናት በተቻለ ፍጥነት መደወል ይኖርብዎታል። ግብዓቶች የሚገኙ ከሆነ ከሁለት የሥራ ቀናት ባነሰ የማስጠንቀቂያ 
አስቸኳይ ጉዞዎች ሊኖሩ ይችላሉ።  

የደላላ እውቂያዎች 
 
የደላላ ስም ያገለገሉበት አውራጃ/ካውንቲ የስልክ ቁጥር 

Hopelink King, Snohomish 
 
1-800-923-7433 
 

Northwest Regional Council Island, San Juan, Skagit, Whatcom 
 
1-800-860-6812 
 

Paratransit Services 
Clallam, Grays Harbor, Jefferson, 
Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, 
Thurston 

1-800-846-5438 

Human Services Council Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, 
Wahkiakum 1-800-752-9422 (2ኛ አማራጭ) 

People for People 
Benton, Chelan, Columbia, Douglas, 
Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla 
Walla, Yakima 

1-800-233-1624 

Special Mobility Services 
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, 
Lincoln, Pend Oreille, Spokane, 
Stevens, Whitman 

1-800-892-4817 

 

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ወደ Non-Emergency Medical Transportation (NEMT፣ የድንገተኛ ጊዜ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣ) ድረ-ገጽ 
hca.wa.gov/transportation-help ይሄዱ። 
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ይህ ሰነድ በሌላ ቅርጸት እንዲቀርብልዎት ለመጠየቅ፣ ወደ 1-800-525-0127 ይደውሉ። 
መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት የሚቸገሩ ደንበኞች፣ እባክዎ በስልክ ቁጥር 711 
(Washington Relay) ይደውሉ ወይም ኢሜይል በ civil.rights@doh.wa.gov 
ይላኩ።  

http://hca.wa.gov/transportation-help
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

