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( برای دریافت خدمات سالمت  Telehealthاستفاده از سرویس »سالمت از راه دور« ) 
 COVID-19رفتاری در طول دوران اضطراری بهداشت عمومی 

 
دهند. این خدمات عبارتند از،  خدمات سالمت از راه دور ارائه می ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی هم اکنون 

  .COVID-19در طول دوران اضطراری بهداشت عمومی به منظور کاهش تعامل حضوری ویدیویی  یاهای تلفنی ویزیت
مصرف در این مطلب اطالعاتی درباره آنچه باید در صورت دریافت خدمات سالمت از راه دور برای سالمت روانی، 

 انتظار داشته باشید، ارائه خواهد شد.  COVID-19در طول دوره های رشد مواد یا ناتوانی
 

 خدمات سالمت از راه دور چیست؟

شود که شما به جای ویزیت حضوری، خدمات بهداشتی و درمانی را می خدمات سالمت از راه دور زمانی ارائه  •
 به صورت تلفنی یا تصویری دریافت کنید. 

 
 ؟ توانم دریافت کنممیخدمات سالمت از راه دور نوع چه  

توانید  شما میداد.  با روش خدمات سالمت از راه دور ارائه توان بسیاری از خدمات بهداشتی و درمانی را می •
غربالگری مانند ارزیابی نقاط قوت و نیازهای شما ای از خدمات سالمت از راه دور را دریافت کنید، مجموعه

 .تراپی می توانیدبرای بیماری و 

برای آگاهی از خدماتی که امکان ارائه آن از طریق سرویس سالمت از راه دور وجود دارد، با ارائه دهنده   •
 خدمات بهداشتی و درمانی خود تماس بگیرید. 

 
 شود؟حریم شخصی من چطور حفظ می

 قانون انتقال و پاسخگویی بیمه سالمتمقررات فدرال و ایالتی حفاظت از حریم خصوصی )مانند  •
  HIPAA] ،Health Insurance Portability and Accountability Act )]برای محرمانه  همچنان

نکه ارائه دهندگان خدمات  شوند. برای اطالع از ایتان اعمال می نگه داشتن اطالعات شما و حفظ حریم خصوصی 
دارند،  بهداشتی و درمانی چطور در طول ارائه خدمات سالمت از راه دور اطالعات شما را خصوصی نگه می

 با آنها گفتگو کنید. 

هایی استفاده کرد که امکان  توان از برنامه ، میCOVID-19برای ارائه خدمات سالمت از راه دور در دوران   •
 Facebook، ویدیو چت Apple FaceTimeکنند مانند، برنامه گفتگوی تصویری را فراهم می 

Messengerتماس ویدیویی ،Google Hangouts ،Zoom  یاSkype هایی که امکان مشاهده . برنامه
برای ارائه خدمات سالمت از راه دور  نباید  Twitchو  Tiktok   ،Facebook Liveعمومی دارند، مانند 

 مورد استفاده قرار بگیرند. 

 خدمات سالمت از راه دور بدون رضایت شما ضبط نخواهد شد.  •
 

 توانم به صورت تلفنی برای دریافت خدمات سالمت از راه دور رضایت بدهم؟آیا می

 توانید به صورت تلفنی رضایت بدهید.بله، شما می •
 

 توانم خدمات سالمت از راه دور دریافت کنم؟داشته باشم، آیا می Medicareیا  Medicaidاگر 

 توانند خدمات سالمت از راه دور دریافت کنند. می  Medicareو  Medicaidبله، دریافت کنندگان  •
 

 ای برای دریافت خدمات سالمت از راه دور پرداخت کنم؟آیا باید هزینه

، خدمات سالمت از راه دور را  COVID-19ران اضطراری بهداشت عمومی ایالت نیویورک در طول دو •
های و سایر برنامه  Medicaid، New York State marketplaceها را برای گسترش داده و تسهیم هزینه

های بیمه تحت  بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قانون ایالت نیویورک را کاهش داده است. از آنجا که سایر طرح
نیز به صورت موقت، پوشش خدمات سالمت از راه دور را   Medicareپوشش قانون ایالت نیویورک نیستند، 
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ات، شرایط برنامه بیمه بهداشتی و درمانی خود را چک گسترش داده است. لطفاً برای اطالع از پوشش این خدم
 کنید. 

با برنامه  5400-614-888توانید از طریق خط امداد به شماره ای خود، میبرای درک بهتر حقوق بیمه •
 دسترسی به خدمات بهداشت اجتماعی برای اعتیاد و خدمات درمانی سالمت روانی تماس بگیرید.

 
 مصرف مواد و اختالل مصرف مواد از خدمات سالمت از راه دور استفاده کنم؟توانم برای آیا می 

مصرف مواد در ایالت نیویورک، می توانند از طریق خدمات سالمت از راه بله، ارائه دهندگان خدمات درمانی  •
 رسانی کنند، به استثنای درمان با متادون.دور خدمات

 
 تواند برای من دارو تجویز کند؟آیا خدمات سالمت از راه دور می 

توانند بعضی از انواع داروها را به صورت تلفنی یا گفتگوی تصویری و بدون نیاز به  ارائه دهندگان خدمات، می •
 ارزیابی حضوری تجویز کنند، شامل داروهای مخصوص مصرف کنندگان اپیوئیدها، مانند بوپرنورفین.

حال، بعضی از انواع داروها، مانند متادون، به ویزیت حضوری نیاز خواهند داشت. برای مشخص کردن   با این  •
اینکه آیا داروهای شما را می توان از راه دور تجویز کرد یا خیر، با ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی خود  

 صحبت کنید. 

توانید با کلینیک مجازی اگر مایل هستید که مصرف داروی بوپرنورفین را برای اولین بار آغاز کنید، می  •
 New)های ایالت نیویورک مراکز بهداشت و بیمارستان( Virtual Buprenorphine Clinic)بوپرنورفین 

York Health and Hospitals ) رای خدمات تماس بگیرید و یک وقت ب 2664-562-212به شماره
 سالمت از راه دور بگیرید.

 
توانم  مصرف مواد با فردی صحبت کنم. آیا میمن یک ارائه دهنده دائمی ندارم اما نیاز دارم درباره سالمت روانی خود و 

 های سالمت از راه دور استفاده کنم؟ از ویزیت

 از راه دور، بیماران جدید را ویزیت کنند. توانند با استفاده از تکنولوژی خدمات سالمتبله، ارائه دهندگان می  •

ای خود برای اطالع از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه خود، با ارائه دهنده خدمات بیمه •
 تماس بگیرید.  311تان مراجعه کنید، یا با شماره صحبت کنید، به وب سایت برنامه بیمه

مراجعه کنید.  nyc.gov/nycwellمصرف مواد، به وب سایت برای یافتن ارائه دهنده خدمات سالمت روانی و  •
روز هفته با یک مشاور صحبت کنید، به  7ساعته/  24زبان به صورت  200توانید به بیش از شما همچنین می

 با شماره  بدهید یا چت کنید و خدمات مشاوره کوتاه و ارجاع به خدمات مراقبتی دریافت کنید. او پیام
 چت کنید.  nyc.gov/nycwellتماس بگیرید یا به صورت آنالین در وب سایت  9355-692-888 

 
 ات سالمت از راه دور استفاده کنم؟ توانم از خدممن بیمه ندارم. آیا می

تواند به شما کمک اید، شهر نیویورک میاگر بیمه نیستید یا اخیراً بیمه درمانی کارفرمای خود را از دست داده •
« )قرار گرفتن تحت پوشش شهر Get covered NYCتماس بگیرید و عبارت » 311کند. با شماره 

نویسی به شما کمک کند. برای تواند در روند نامفردی برقرار شود که مینیویورک( را بگویید تا ارتباط شما با 
 ایمیل ارسال کنید. getcoverednyc@hra.nyc.gov  توانید به آدرسکسب اطالعات بیشتر، می

توانید به وب سایت  رک، میهای بیمه در ایالت نیویوبرای کسب اطالعات بیشتر درباره گزینه •
nystateofhealth.ny.gov  تماس بگیرید. 855-355-5777نیز مراجعه کنید یا با شماره 

اگر واجد شرایط هیچ یک از برنامه های بیمه نیستید، توانایی تامین هزینه پوشش بیمه را ندارید یا پول کافی  •
  NYC Health + Hospitalsپرداخت هزینه خدمات مراقبت پزشکی را ندارید، می توانید از طریق برای 

ی پیدا کنید. برای کسب اطالعات های شهر نیویورک( به خدمات مراقبتی دسترس)سازمان بهداشت + بیمارستان
  311  یا 844-692-4692 مراجعه کنید یا با شمارهnychealthandhospitals.org بیشتر، به وب سایت 

 تماس بگیرید. 
 

 افتد؟ اتفاقی میاگر به ویزیت حضوری نیاز داشته باشم، چه 

کنید نیاز به ویزیت حضوری دارید، پیش از حضور در مرکز یا مطب، با ارائه دهنده خدمات اگر فکر می •
بهداشتی و درمانی خود تماس بگیرید. اگر ارائه دهنده خدمات شما تصمیم بگیرد که به ویزیت حضوری نیاز 

 که ایمنی شما حفظ شود.تواند به روشی وقت شما را برنامه ریزی کند دارید، می 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/
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 تماس بگیرید.  911اگر شرایط اورژانس برای شما اتفاق افتاده، به نزدیکترین بخش اورژانس بروید یا با شماره  •
 

 چطور باید برای وقت ویزیت خدمات سالمت از راه دور آماده شوم؟

خدماتی را با استفاده از سرویس با ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی خود صحبت کنید تا ببینید آنها چه  •
 دهند و وقت بگیرید. سالمت از راه دور ارائه می

 اطالعات بیمه و بانکی خود را با ارائه دهنده خدمات یا شرکت بیمه چک کنید.  •

ابزارهای فنی خود را چک کنید. اطمینان حاصل کنید که سیستم یا برنامه ای که را آن استفاده خواهید کرد، به   •
کند. پیش از وقت ویزیت، یک تماس تصویری آزمایشی بگیرید یا برنامه کامپیوتری را امتحان  ار میدرستی ک

خواهید از هدفون استفاده کنید، در طول تماس آزمایشی هم آنها را به کار ببرید تا مطمئن شوید که  کنید. اگر می
 بشنود.  تواند صدای شما را به صورت واضحطرف دیگر تماس تلفنی یا تصویری می

مکانی پیدا کنید که حرف زدن در آنجا برای شما راحت باشد. سعی کنید فضایی را انتخاب کنید که خصوصی   •
تان برای شما  باشد، جایی که در وسط ویزیت چیزی در آن اخالل ایجاد نکند. اگر حفظ حریم خصوصی در خانه

گاهی دیگر دانلود کرده و نویز سفید را  سخت است، یک برنامه تولید نویز سفید یا صدای زمینه را در دست
نزدیک دِر محل ویزیت خود پخش کنید. با ارائه دهنده خدمات خود مشورت کنید تا روشهای دیگری برای 

 تان بیابید.افزایش راحتی و حفظ حریم خصوصی 

خواهید درباره  به سواالتی فکر کنید که ممکن است از ارائه دهنده خدمات خود داشته باشید یا اطالعاتی که می  •
 عالئم یا عارضه خود به آنها ارائه دهید. ممکن است بخواهید این موارد را از قبل یادداشت کنید.

 در روز ویزیت:  •
o کنند.های مورد نیاز، به درستی کار می مطمئن شوید که دستگاه شما شارژ دارد و برنامه 
o مه شوید.چند دقیقه زودتر از زمان ویزیت، تماس بگیرید یا وارد برنا 

 اگر در زمینه تلفن یا دسترسی به اینترنت به کمک نیاز دارید: •
o و کالج دارند، و کسانی که به عنوان   12آموزانی سیستم آموزشی کودکستان تا پایه هایی که دانشخانواده

فای/اینترنت رایگان دریافت -وایاند، ممکن است بتوانند درآمد واجد شرایط شناخته شده-های کمخانواده
-کنند. با ارائه دهنده خدمات اینترنت خود تماس بگیرید تا ببینید آیا واجد شرایط استفاده از اینترنت/وای

 فای رایگان یا با تخفیف هستید یا خیر.
o  های موبایل و اینترنت، بدون دریافت هزینه اضافی، برنامه دیتای نامحدود ارائه  بسیاری از شرکت

 دهند. برای کسب اطالعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. می
o  اگر مشترک سرویسSafeLink Wireless  دقیقه   350هستید، ممکن است واجد شرایط دریافت حداکثر

  3546-723-800نویسی و پشتیبانی تغییرات در برنامه، با شماره گیگابایت دیتا باشید. برای نام  3مکالمه یا 
 تماس بگیرید. 

o  ممکن است واجد شرایط برنامهLifeline  باشید، که یک برنامه فدرال است که به کاهش هزینه قبض
کند. اگر در یک برنامه مزایای دولتی مشارکت کنید  ه تلفن یا صورتحساب اینترنت شما کمک میماهان

% آن باشد، ممکن است واجد شرایط این برنامه 135یا اگر درآمد شما روی خط فقر فدرال یا زیر  
و اطالع از اینکه آیا واجد شرایط هستید یا   Lifelineباشید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه 

تماس  800-234-9473مراجعه کنید یا با شماره  lifelinesupport.orgخیر، به وب سایت 
 بگیرید.

 
 8.6.20 دهد.       ها را تغییر اداره بهداشت شهر نیویورک ممکن است در صورت تغییر و تحول اوضاع، توصیه

http://www.lifelinesupport.org/

