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Transportul către programările la vaccinul 
împotriva COVID-19 
 
Prezentare 
Dacă beneficiați de asigurare Apple Health (Medicaid) și aveți nevoie de ajutor pentru a ajunge la centrul 
medical la care aveți programare, Health Care Authority (HCA, Autoritatea pentru Serviciile de Sănătate) 
va asigura transportul. Puteți apela la acest serviciu pentru a ajunge la programările medicale non-
urgente, precum cele pentru vaccinul împotriva COVID-19.  

Cum puteți beneficia de ajutor pentru transport 
Contactați brokerul de transport din districtul dvs. (consultați lista cu datele de contact ale brokerilor de la pagina 
2). Brokerul va verifica dacă sunteți eligibil și va organiza transportul adecvat nevoilor dvs. de mobilitate. Dacă nu 
sunteți eligibil pentru acest serviciu, vă va îndruma către alte resurse locale. 

Pregătiți următoarele informații atunci când sunați:  

• Cardul de servicii ProviderOne 

• Adresa completă de preluare 

• Adresa centrului unde aveți programarea la vaccin 

• Numele și numărul de telefon ale centrului medical (aceste date nu sunt necesare dacă solicitați transport 
către un centru de vaccinare în masă împotriva COVID-19) 

• Data și ora programării 

• Tipul de programare medicală (de exemplu, dializă, obstetrică-ginecologie, stomatologie, vaccin COVID-19 
etc.)   

Întrebări frecvente 
 
Ce este transportul medical non-urgent? 
Este un serviciu de transport dus-întors pentru programările dvs. medicale. Cele mai obișnuite tipuri de ajutor 
includ transportul cu autobuze publice, taxiuri, dubițe pentru pacienții în scaun cu rotile, vouchere de benzină și 
rambursarea cheltuielilor de deplasare. Acest serviciu nu include tărgile, ambulanțele sau transportul securizat.   
 
Pot folosi transportul medical non-urgent pentru deplasarea la programările pentru vaccinul împotriva 
COVID-19?  
Da, asigurăm transportul dus-întors către toate centrele de vaccinare, inclusiv către farmacii, clinicile de vaccinare 
în masă și clinicile drive-through. Sunați la brokerul de transport din districtul dvs. Acesta va organiza deplasarea 
în condițiile adecvate nevoilor dvs. de mobilitate.   
 
 



 

    

Cine poate utiliza transportul medical non-urgent? 
Pentru acest serviciu sunt eligibili clienții cu Apple Health (Medicaid) care au nevoie de ajutor pentru transport.  
 
 
Pe cine trebuie să contactez pentru a beneficia de transport non-urgent?  
Contactați brokerul de transport care deservește districtul dvs. Acesta va verifica dacă sunteți eligibil și va organiza 
deplasările dvs. Dacă nu sunteți eligibil pentru acest serviciu, vă va îndruma către alte resurse locale. 
 
Când trebuie să sun pentru a solicita transport?  
Sunați cât mai repede posibil, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de programarea medicală la care trebuie să 
ajungeți. Deplasările urgente anunțate cu mai puțin de două zile lucrătoare în prealabil sunt posibile dacă există 
resurse disponibile.  

Datele de contact ale brokerilor 
 
Denumire broker Districte deservite Număr de telefon 

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 (opțiunea 2) 

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 

 

Pentru mai multe informații accesați site-ul web al serviciului Non-Emergency Medical Transportantion (NEMT, 
Transport medical non-urgent) la hca.wa.gov/transportation-help. 
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Pentru a solicita acest document în alt format, sunați la 1-800-525-
0127. Clienții surzi sau cu deficiențe de auz trebuie să sune la 711 
(Washington Relay) sau să trimită un e-mail la civil.rights@doh.wa.gov.  
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