ີ ານຂົນສົ່ງໄປຫາບ່ ອນນັດພົບສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
ວິທກ
ໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ ານ
ພາບລວມ
ື ໃນການໄປຫາບ່ ອນນັດໝາຍ ດູແລສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ, Health Care
ຖ້າທ່ ານມີ Apple Health (Medicaid) ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫຼອ
້ ຄອງການຂົນສົ່ງຂອງທ່ ານ.
Authority (HCA, ບ່ ອນອະນຸຍາດດູແລສຸ ຂະພາບ) ຈະຄຸ ມ
້ າລັບການນັດໝາຍທາງການແພດທີ່ບໍ່ແມ່ ນສຸ ກເສີນເຊັ່ນການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
ິ ານນີສໍ
ທ່ ານສາມາດໃຊ້ບໍລກ

ີ ານໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານການຂົນສົ່ງ
ວິທກ
ໂທຫານາຍໜ້າຂົນສົ່ງສໍາລັບເຂດປົກຄອງເມືອງຂອງທ່ ານ (ເບິ່ງລາຍຊື່ຢູ່ໜ້າ 2). ນາຍໜ້າຈະກວດເບິ່ງສິດທິຂອງທ່ ານ ແລະ ຈັດແຈງການຂົນສົ່ງທີ່ຕອບສະ
ື
ິ ານນີ,້ ນາຍໜ້າຈະນໍາ ພາທ່ ານໄປຫາແຫຼ່ ງອື່ນໆໃນທ້ອງຖິ່ນ.
າລັບການບໍລກ
ໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງທ່ ານ. ຖ້າທ່ ານບໍ່ມີເງ່ ອນໄຂສໍ
້ ່ ອທ່ ານໂທຫາ:
້ ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີເມື
ກະລຸ ນາກຽມຂໍມູ
•
•
•
•

ິ ານ ProviderOne ຂອງທ່ ານ
ບັດບໍລກ
່ທີຢູ່ລະອຽດຂອງທ່ ານບ່ ອນທີ່ຈະໄປຮັບ

ສະຖານທີ່ຂອງການນັດພົບສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ ານ
້ າທ່ ານຕ້ອງການຂົນສົ່ງໄປທີ່ບ່ ອນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
້ ນນີຖ້
ໍ ກ
ິ ານທາງການແພດຂອງທ່ ານ (ທ່ ານບໍ່ຕ້ອງການຂໍມູ
ຊື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງຜູ ໃ້ ຫ້ບລ
ໂຄວິດ-19 ມະຫາຊົນ)

•
•

ວັນທີ ແລະ ເວລານັດໝາຍທີ່ແນ່ ນອນຂອງທ່ ານ
້
ແລຮັກສາສຸ ຂະພາບ (ເຊັ່ນ: ການຟອກເລືອດ, Obstetrics (OB, ການປະສູດ), ປົວແຂ້ວ, ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
ປະເພດການແຕ່ ງຕັງການດູ
ໂຄວິດ-19 ແລະ ອື່ນໆ)

້
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລືອຍໆ
ການຂົນສົ່ງທາງການແພດທີ່ບໍ່ສຸ ກເສີນແມ່ ນຫຍັງ?
້ ນການບໍລກ
ິ ານທີ່ຈະຊ່ ວຍພາທ່ ານໄປບ່ ອນນັດໝາຍ ເບິ່ງແຍງສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ.
ນີແມ່

້ ນລົດ ແລະ
ົ ເມສາທາລະນະ, ລົດແທັກຊີ, ລົດຕູລ້ ດ
ົ ເຂັນ, ບັດຄ່ ານໍາມັ
ື ດ້ານການຂົນສົ່ງປະເພດທີ່ມີຫຼາຍທີ່ສຸ ດປະກອບມີລດ
ການຊ່ ວຍເຫຼອ
້ ່ ໄດ້ລວມເອົາເຄື່ອງຍົກ, ລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ຫຼ ື ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການຂົນສົ່ງ.
ິ ານນີບໍ
ການຊົດເຊີຍຄືນອີງໃສ່ ໄລຍະທາງ. ບໍລກ

້
ິ ານຂົນສົ່ງທາງການແພດທີ່ບໍ່ສຸ ກເສີນສໍາ ລັບການນັດພົບສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ?
ບໍລກ
ຂ້າພະເຈົາສາມາດໃຊ້
ິ ສັກຢາວັກຊີນມະຫາຊົນ ແລະ ຂັບໄປຕາມຄລີນກ
ິ .
້ ຄອງການຂົນສົ່ງໄປ-ກັບຫາສະຖານທີ່ ສັກຢາວັກຊີນທຸກບ່ ອນລວມທັງຮ້ານຂາຍຢາ, ຄລີນກ
ແມ່ ນ, ພວກເຮົາຄຸ ມ
່
່
ກະລຸ ນາໂທຫານາຍໜ້າຈັດການຂົນສົງໃນເຂດປົກຄອງເມືອງຂອງທ່ ານ. ພວກເຂົາຈະຈັດແຈງການເດີນທາງທີຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງທ່ ານ.
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ຜູ ໃ້ ດສາມາດໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງການແພດທີ່ບໍ່ສຸ ກເສີນ?
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານນີ.້
້ ່ ຕ້
ີ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ໃນການຂົນສົ່ງແມ່ ນມີສດ
ລູກຄ້າຂອງ Apple Health (Medicaid) ຜູ ທ
້
ໃ້ ດສໍາລັບການຂົນສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ສຸ ກເສີນ?
ຂ້າພະເຈົາຈະໂທຫາຜູ
ິ ທິຂອງທ່ ານ ແລະ ປະສານງານການເດີນທາງຂອງທ່ ານ.
ຕິດຕໍ່ຫານາຍໜ້າຈັດການຂົນສົ່ງໃນເຂດປົກຄອງເມືອງຂອງທ່ ານ. ພວກເຂົາຈະກວດເບິ່ງການມີສດ
່
່
້
່
່
່
່
ື
ິ
ຖ້າທ່ ານບໍມີເງອນໄຂສໍາລັບການບໍລການນີ, ພວກເຂົາຈະເຊືອມຕໍທ່ ານໄປຫາແຫຼ່ ງຂົນສົງອືນໆໃນທ້ອງຖິ່ນ.
່ ອໃດເພື່ອຮຽກຂໍການຂົນສົ່ງ?
້
ຂ້າພະເຈົາຄວນໂທຫາເມື
້ ດວຽກກ່ ອນການນັດພົບທາງການແພດຂອງທ່ ານ.
ທ່ ານຄວນໂທຫາໃນທັນທີຕາມທີ່ທ່ ານສາມາດເຮັດໄດ້, ຢ່າງໜ້ອຍສອງມືເຮັ

້ ດວຽກອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຖາ້ ມີແຫຼ່ ງຊັບພະຍາກອນຫວ່ າງ.
ການເດີນທາງຮີບດ່ ວນທີ່ມີການແຈ ້ງໜ້ອຍກວ່ າສອງມືເຮັ

ລາຍຊື່ນາຍໜ້າ
ຊື່ນາຍໜ້າ

ິ ານ
ເຂດປົກຄອງເມືອງທີ່ບໍລກ

ເບີໂທລະສັບ

Hopelink

King, Snohomish

1-800-923-7433

Northwest Regional Council

Island, San Juan, Skagit, Whatcom

1-800-860-6812

Paratransit Services
Human Services Council
People for People
Special Mobility Services

Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis,
Mason, Pacific, Pierce, Thurston
Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum
Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin,
Kittitas, Okanogan, Walla Walla, Yakima
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln,
Pend Oreille, Spokane, Stevens, Whitman

1-800-846-5438
1-800-752-9422 (ທາງເລືອກ 2)
1-800-233-1624
1-800-892-4817

້ ນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນາໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Non-Emergency Medical Transportation (NEMT,
ສໍາລັບຂໍມູ
ການຂົນສົ່ງທາງການແພດທີ່ບໍ່ແມ່ ນເຫດການສຸ ກເສີນ) ທີ່ hca.wa.gov/transportation-help.
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້
ເພື່ອຂໍເອົາເອກະສານນີໃນຮູ
ບແບບອື່ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ຫູໜວກ
ິ , ກະລຸ ນາໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼ ື ອີເມວ
ຫຼ ື ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍນ
civil.rights@doh.wa.gov.

