NHẬN ĐƯỢC SỰ CHĂM SÓC BẠN
CẦN TRONG THỜI GIAN COVID-19
Có thắc mắc về COVID-19?

311

Hãy gọi 311. Nhân viên tổng đài có thể trả lời những thắc mắc của bạn
và hướng dẫn bạn đến các nguồn tài nguyên, bao gồm cả nhân viên
y tá được đào tạo, người có thể giúp bạn quyết định xem bạn có cần
chăm sóc y tế hay không.
Truy cập nyc.gov/health/coronavirus để biết thông tin về cách phòng
ngừa, các triệu chứng và những việc cần làm nếu bạn bị bệnh.

Cần bác sĩ?

NYC Health + Hospitals có dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí và chi phí
thấp cho tất cả người dân New York, bất kể tình trạng nhập cư.
Hãy truy cập nychealthandhospitals.org để biết thêm thông tin và tìm
kiếm bác sĩ, hoặc gọi 844-692-4692 hoặc 311.

Cần xét nghiệm COVID-19?
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NYC hiện đang cung cấp xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 miễn phí tại
các địa điểm trong thành phố.
Truy cập nyc.gov/covidtest hoặc gọi 311 để tìm một địa điểm.

Cần nói chuyện với ai đó về nhu cầu sức khỏe
tâm thần của bạn?

NYC Well có các nguồn tài nguyên miễn phí và nhân viên tư vấn có
mặt 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để được tư vấn ngắn gọn
và giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc.
Gọi 888-692-9355 hoặc truy cập nyc.gov/nycwell.
Đường Dây Trợ Giúp Hỗ Trợ Cảm Xúc trong Thời Gian COVID-19 của
Tiểu Bang New York cung cấp sự hỗ trợ và giới thiệu miễn phí.
Gọi 844-863-9314, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, bảy ngày 1 tuần.

Nhận được chăm sóc mà không sợ hãi

Làm xét nghiệm hoặc nhận được chăm sóc do bệnh COVID-19 không
phải là phúc lợi công cộng theo quy định về gánh nặng xã hội.
Để biết thêm thông tin, hãy gọi 311 hoặc truy cập nyc.gov/coronavirus.
Sở Y Tế NYC có thể thay đổi các khuyến nghị khi tình hình có chuyển biến.
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