
Trang trải cho COVID-19 như thế nào 
Vậy là bạn có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hãy thu thập 
thông tin đúng đắn về cách trang trải cho việc chăm sóc sức khỏe 
của bạn. Nếu bạn có thể, hãy tìm hiểu về bảo hiểm sức khỏe phù 
hợp với bạn. Ngoài ra, bất kỳ hệ thống y tế lớn nào cũng có văn 
phòng hoặc bộ phận ghi danh có thể hỗ trợ bạn. Bạn cũng có thể bắt 
đầu với việc trao đổi về vấn đề sức khỏe trên trang web: 
https://www.healthcare.gov/get-coverage/ 

Nếu bảo hiểm không phải là một lựa chọn thì sao? 

"Chúng tôi đã quen với việc 
bươn chải mưu sinh. Nhưng khi 
cả chồng tôi và tôi đều bị mắc 

COVID-19, chúng tôi đã lo lắng 
về việc chúng tôi sẽ tiếp tục 

kiếm sống như thế nào." 
- Người tham gia

chương trình 
Denver EPS 

Tại Colorado, chương trình bảo hiểm y tế Medicaid sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đến 
phòng cấp cứu và nhập viện vì COVID-19. Sau khi bạn rời khỏi bệnh viện, chương trình 
bảo hiểm y tế hỗn hợp sẽ đài thọ oxy và 2 lần thăm khám chính. 

 Chương trình bảo hiểm y tế Medicaid có sẵn cho những người không có bảo hiểm 
và hoặc những cá nhân không có địa vị trong xã hội 

 Chi phí giúp đỡ những người không có bảo hiểm không được chuyển cho công 
chúng 

Denver Health là một nơi an toàn cho người bệnh. Chúng tôi bảo vệ TẤT CẢ 
thông tin của người bệnh. 

https://www.denverhealth.org/patients-visitors/amenities- 
experience/immigrant-refugee-patient-rights 

Bảo vệ 
Ủng hộ 

Thịnh vượng 

Các chi phí liên quan đến COVID-19 không 
chỉ thuộc về y học  
Đại dịch đã ảnh hưởng đến tài chính của nhiều người. Có những 
chương trình có sẵn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn 

... chúng tôi nắm giữ một danh sách các nguồn tài 
nguyên để hỗ trợ bạn trên trang web của chúng tôi: 
denverpublichealth.org/HowToPayForCOVID

BIỆN HỘ 
cho bản thân 

https://www.healthcare.gov/get-coverage/
https://www.denverhealth.org/patients-visitors/amenities-experience/immigrant-refugee-patient-rights
https://www.denverhealth.org/patients-visitors/amenities-experience/immigrant-refugee-patient-rights
https://www.denverhealth.org/patients-visitors/amenities-experience/immigrant-refugee-patient-rights
denverpublichealth.org/HowToPayForCOVID



